Praktische inlichtingen

Vlinders in mijn tuintje,
vlinders in de wei :
rode, gele, blauwe en groene
ze maken de bloemen blij
Kleuters op de speelplaats,
gele jasjes, roze tasjes
blauwe broekjes, berenkoekjes
Fladder, fladder zweef :
welkom in “De Vlinderdreef”

Beste ouders,
Uw peuter zet volgend jaar zijn eerste stapjes in de kleuterschool. Een spannend
moment voor u en uw kapoentje.
In deze brochure geven we u alvast wat praktische informatie.


Kennismakingsvoormiddag
Elke woensdag voor de effectieve instapdatum voorzien we een
kennismakingsmoment van 8.30 uur tot 10 uur. U mag dan samen met uw kleuter
komen proeven van de sfeer in het klasje. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.



Inschrijven van uw kind
Voor de inschrijving van uw kleuter hebben we een fotokopie van de ISI+kaart,
kids ID, internationaal reispas of ander officieel document nodig.
Indien u uw kind wenst in te schrijven kan dit momenteel enkel digitaal. Hiervoor
stuurt u een mail naar info@vlinderdreef.be. Wij nemen dan verder contact met u op.



Lesuren
Voormiddag van 8.25 uur tot 12 uur.
Namiddag van 13.30 uur tot 15.25 uur.



Toezicht in de kleuterschool
Vanaf 8.00 uur is er toezicht voorzien door de kleuterjuffen. ’s Middags wordt er
toezicht gehouden door vrijwilligers die worden bijgestaan door een leerkracht.



Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door
‘Alles Kids’. Meer info kan je vinden op de website van de
gemeente.
Let op! Kinderen die voor 8u ’s morgens of na 15u30 op
school zijn, worden overgebracht naar de opvang.



Lunch
In de kleutereetzaal kunnen de kleuters hun gezond lunchpakket opeten. Er is melk
(€0,35) of soep (€0,30) verkrijgbaar. Water is gratis. De kinderen die blijven eten,
betalen € 0,80 remgeld.
De kleuters kunnen warme maaltijden gebruiken in de grote refter. De allerkleinsten
worden begeleid tijdens het eten. Het maandmenu kan u nagaan op onze website.
Daar kan u uw kind ook aanmelden voor een warme maaltijd (€2,95) Alle prijzen
kunnen nagelezen worden in de “afsprakennota”, beschikbaar via de website (onder
media/documenten/infoboekje).



Kinderverzorgster
De juffen van de peuters en de eerste kleuterklas worden elke voormiddag
bijgestaan door juf Nele. Zij is kinderverzorgster en geeft ook zindelijkheidstraining
aan de peuters die het nodig hebben.



Zorg op school
We werken preventief in de klas. De kinderen worden opgevolgd aan de hand van
leerlingvolgsystemen, zowel voor de kleuters als de leerlingen van het lager
onderwijs. Onze school heeft aandacht voor extra zorg als het eens wat moeilijker
gaat. Daarvoor hebben we zorgleerkrachten en een zorgcoördinator.
U kan bij de directie of zorgcoördinator terecht indien u vragen hebt of er problemen
zijn.



Lichamelijke opvoeding
Zowel in de lagere als in de kleuterschool is er een extra leerkracht voor lichamelijke
opvoeding. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van ons uitdagend materiaal in
een ruime sportzaal.



Vertelkoffers
Elke klas werkt met een eigen vertelkoffer. Hierover zullen de juffen jullie graag meer
info geven.



Franse initiatie
In onze school wordt er veel aandacht besteed aan Frans. Zo organiseren we vanaf
de derde kleuterklas Franse initiatie en is er in het 6de leerjaar een
uitwisselingsproject met een school uit Wallonië. De zesdeklassers gaan zelfs samen
met de Waalse leerlingen op sneeuwklassen.



Geldverrichtingen
De kinderen brengen geen geld mee naar de school. Alle financiële verrichtingen
gebeuren op het einde van de maand via de schoolfactuur. Wij appreciëren het
enorm wanneer u aan uw bankinstelling een domiciliëringsopdracht geeft. Dit is
voor onze administratie gemakkelijker. De maandelijkse factuur wordt binnen de 14
dagen via uw bankinstelling vereffend.



Sneeuwklassen
De kinderen kunnen al beginnen sparen vanaf het eerste leerjaar of de eerste
kleuterklas. Hoe vroeger men start met sparen, hoe kleiner de maandelijkse bijdrage.
Voor het sparen neemt u het best contact op met een financiële instelling naar
keuze. Dit is geheel vrijblijvend.



Infoavond eind augustus
Tijdens de laatste week van de grote vakantie, wordt u van harte uitgenodigd op de
informatieavond van de kleuterschool waarover u later info ontvangt.

De Cesarklas
Juf Dominik

De Julesklas
Juf Nathalie Van den Berghe

De Rikkiklas
Juf Philippine

De Annaklas
Juf Nathalie De Smedt

De Dinoklas
Juf Hilde

De Astronautenklas
Juf Elke

De kinderverzorgster
Juf Nele

De zorgjuf
Juf Mirthe

De turnjuf
Juf Leen



Poppenkast
Tweewekelijks wordt er op vrijdagnamiddag een poppenkastvoorstelling gegeven
door oma Roeges en oma De Backer.



Communicatie
Vanaf volgend schooljaar blijven we frequent in contact via het ouderplatform van
Broekx, een communicatiesysteem dat online werkt en dat de papierhoop verkleint.
Uiteraard bent u op school steeds welkom bij de leerkracht, het secretariaat of de
directie voor een gesprek.



Oudercontacten
We hebben verschillende oudercontacten per jaar waarvoor u een uitnodiging krijgt.



Oudercomité
We hebben een actief oudercomité! Er worden veel activiteiten georganiseerd
waaraan u zeker kan deelnemen. Voor meer info neemt u het contact op met Wim
Van Hamme (tel.: 0472 94 91 17 of e-mail: ocvlinderdreef@gmail.com)



Samenwerking met kunstacademie ‘Ter Beuken’
Sinds dit schooljaar hebben de leerlingen van de lagere school de mogelijkheid om
op woensdag en donderdag lessen beeldende vorming te volgen. Deze worden
georganiseerd door de kunstacademie ‘Ter Beuken’ uit Lokeren en gaan door in
onze klaslokalen. Meer informatie i.v.m. inschrijvingen en lestijden kan u vinden op
de website van de academie.

Het schoolteam hoopt u en uw kind in onze school te mogen verwelkomen.

Daisy Claeys
Directie

