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Welkom in de klas!
De klasbegeleider
Céline

Ondersteuning
Op maandagvoormiddag en donderdagnamiddag kan je begeleider Lisa in de klasgroep vinden.

Dagverloop en weekschema
De uiltjesgroep is een graadsklas van 2de en 3de kleuters. De kinderen leren van elkaar en ze
ontwikkelen op die manier een grote zelfstandigheid. Wanneer de 2de kleuters een activiteit doen
zullen de 3de kleuters zich kunnen uitleven in de zakjestijd en omgekeerd. Uiteraard zijn er ook heel
wat activiteiten die we met de beide leeftijdsgroepen zullen doen.

➔ Hoe zit de dag bij de uiltjes in elkaar?
Toiletbezoek, handen
wassen + jassen uit
Ochtendonthaal
Gezamenlijke activiteit
Hoekenwerk
Jassen aan, toiletbezoek
+ koek
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Hoekenwerk
Opruimen
Gezamenlijke activiteit
Toiletbezoek
Middagmaal
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Toiletbezoek, handen
wassen + jassen uit
Middagonthaal
Hoekenwerk
Jassen aan en
toiletbezoek
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Fruit
Hoekenwerk
Opruimen
Terugblikmoment
+ leefboek
Jassen aan + naar
huis

➔ Hoe zit de week bij de uiltjes in elkaar?
Maandag
Forum met de hele
school
Muzisch moment
(klasoverschrijdend
met de bijtjes)

Dinsdag
Sport/yoga

Woensdag
Natuurbeleving
Boerderijbezoek
(klasoverschrijdend
met de bijtjes)

Donderdag
Sport/yoga

Vrijdag
Schrijfdans

De geluksparel
In de uiltjesgroep is ieder kind doorheen het schooljaar 1x de geluksparel en dat voor 1 volledige
week. De geluksparel mag telkens vooraan staan in de rij, mag naast de begeleider zitten, mag
helpen bij de verschillende kalenders, … De kinderen vinden dit geweldig en kijken hier telkens
enthousiast naar uit. Zodra je kapoen de in-de-kijker tas op vrijdag krijgt, weet hij/zij dat hij/zij de
week erop de geluksparel is.
De in-de-kijker-tas
Als bijlage bij deze brief, kan je een uitleg van de in-de-kijker-tas vinden. Dit zal ook telkens in de inde-kijker-tas te vinden zijn (bijlage 1).
Boerderijbezoek
De boerderijbezoeken vinden plaats in Nest. Breng op 1 september een paar laarzen mee.
Deze blijven tot het einde van het schooljaar op school.
Klasafspraken
De kinderen mogen bij de projecten gerust spullen meebrengen naar de klas. Gelieve de spullen
steeds goed te naamtekenen! Deze voorwerpen zullen we verzamelen in de toonmand. De kleuter
krijgt tijdens het ochtend-of middagonthaal de kans om te vertellen over zijn/haar voorwerp.
Zakjestijd (eigen werktijd) wil zeggen dat de kleuters met contractwerk aan de slag gaan. Wij werken
niet zo vaak op papier, maar des te meer met concreet materiaal, dat maakt de leerervaring voor de
kleuters waardevoller. Uiteraard zullen er wel eens werkblaadjes zijn, zeker in de 3de kleuterklas, dit
is belangrijk voor de omschakeling van 3D naar 2D. We bouwen de zakjestijd in de 2de kleuterklas
rustig op om de kleuters hieraan te laten wennen. De 3de kleuters krijgen uiteraard wat meer
zakjestijd. Concreet gaat dit om 12 zakjes bij K2 en 14 zakjes bij K3 binnen de maand.
Vrije werktijd betekent dat de kleuters hun eigen spelen in handen kunnen nemen. In de klas zijn er
heel wat fijne hoekjes te vinden waar de kleuters naar hartenlust plezier zullen beleven. Welke hoek
kiezen we? Met welke afspraken houden we rekening? Kan ik flink samenspelen?,… Zo leren ze
spelenderwijs zichzelf kennen, ervaren en ontwikkelen en rekening houden met hun vriendjes. In
bepaalde hoekjes zal er bakjestijd zijn (een bakje kiezen en hier voor een bepaalde tijd mee aan de
slag gaan, dit is goed om te leren volhouden).
De kleuters krijgen na ieder project hun ‘stoefzak’ met werkjes/knutselwerkjes mee naar huis.
Gelieve de stoefzak telkens terug tijdig mee te geven naar de klas.
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Beweging en kleuteryoga
Op 2 momenten in de week is er sport (dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag). Gelieve op deze
momenten makkelijke kledij/schoeisel te voorzien. Tijdens deze momenten gaan we uitgebreid aan
de slag met heel wat verschillende zaken, ook yoga en sherborne zullen voldoende aan bod komen.
Uiteraard voorzien we doorheen de dag voldoende bewegingsmomentjes/bewegingsmogelijkheden
(tijdens hoekenwerk, …).

Welkom in onze school!
In onze infobrochure, te vinden op dedorpsparel.be (basisschooldedorpsparel.be), vind je heel wat
informatie over onze school (praktische zaken, maar ook meer info over onze visie en hoe we die in
de praktijk omzetten). Neem deze zeker eens grondig door alvorens het schooljaar start. We vestigen
hieronder nog even de aandacht op enkele zaken:
1 september
Op 1 september zijn ouders en kinderen welkom voor een koffie en ontbijtkoekje op onze
speelplaats. We geven samen het startschot. Om 9.00 uur vertrekken de kinderen dan richting hun
eigen klas.
Communicatie
Wij communiceren hoofdzakelijk via Gimme. Daarop worden alle brieven vanuit directie en
begeleiders gebundeld, je vindt er een jaarkalender terug, … Zo hoeven we geen papieren mee te
geven naar huis. Onze begeleiders voegen je toe en vanaf dan ontvang je een bericht in je mailbox
wanneer een nieuw Gimmebericht werd opgemaakt. Is de werking je niet volledig duidelijk? Durf te
vragen! We helpen je graag verder.
Wekelijks wordt het klasnieuws op de website geplaatst. Onze begeleiders doen hun uiterste best
om je op die manier een prettige inkijk te geven in de klas, kleine uiltjes vertellen immers vaak nog
niet zoveel. Er wordt een overzicht gegeven van de afgelopen week, jarigen worden in de kijker
gezet, je vindt onderaan een overzicht van komende activiteiten,… Zeker de moeite waard om
wekelijks te checken. En het is ook een aanrader om eens te kijken wat ze in onze andere groepen
doen.
Afspraken rond het vieren van verjaardagen
Trakteren voor een verjaardag vinden we heel leuk, maar is geen verplichting. Wil je trakteren? Hou
dan rekening met onderstaande afspraken:
-

Een koek, taartje, fruitbrochette, gezond sapje,… vind we lekker. We zien liever geen snoep,
chips of chocolade op school.
Een klasgeschenkje mag (een leuk boek, een spelletje,…), individuele geschenkjes niet.
Kom je graag iets maken samen met de kinderen (iets bakken, een tasje soep maken,…)?
Bespreek het met de begeleider. We vinden zeker een geschikt moment!
Probeer een grote hoeveelheid aan verpakkingsmaterialen te vermijden.
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Stiptheid
We starten graag stipt aan onze dag. Om 8.35 uur beginnen de lessen. Om 8.30 uur spelen we een
herkenbaar muziekje af, het signaal voor de kinderen om hun spullen te pakken, nog even naar het
toilet te gaan en in de rij te gaan staan. Om 8.35 uur vertrekken de rijen richting klas. Zorg je dat je
zeker op tijd bent zodat jouw kind om 8.35 uur in de rij kan staan? Uiltjes mogen afgezet worden aan
het hekje op de parking.
Maaltijden
’s Middags kan er warm gegeten worden op school (meer info in de infobrochure). Je kiest of je je
kind inschrijft voor een dagelijkse warme maaltijd voor het hele schooljaar, of als je liever
maandelijks een keuze doorgeeft.
Op school drinken we water overdag. Een melkdrankje kan eventueel voor de opvang.
Schilouders en andere vrijwilligers
Wij geven onze leerlingen vers fruit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Om dat fruit
geschild te krijgen, doen we graag beroep op enkele vrijwillige handen. Kan jij op een ochtend ietsje
langer blijven (wekelijks, tweewekelijks,…) en wil je met plezier meewerken aan ons fruitproject?
Geef een seintje aan Ine (directie@dedorpsparel.be). Een tasje koffie én eeuwige dankbaarheid
komen jouw richting uit.
Help je graag op een andere manier mee? Dat kan zeker! We zullen regelmatig een warme oproep
doen voor een werkdag, het mee begeleiden van een uitstap, een ouder die iets kan brengen tijdens
onze keuzedagen,…
Wijziging adres / telefoonnummer
Wijzigt je adres, telefoonnummer, e-mailadres,… doorheen het schooljaar? Speel dit dan zeker door
aan het secretariaat, zodat we je altijd kunnen bereiken indien dit nodig is.
Boterhammetje ’s morgens
Om zeker te zijn dat niemand met honger aan de dag begint, bieden we vanaf dit schooljaar ’s
morgens een boterhammetje aan. We werken volgens volgend principe: wie dat wenst kan eenmalig
een klein bedrag betalen (komt op de schoolfactuur) en daarmee kopen wij onze broodjes. Jouw kind
kan dan meesmullen ’s morgens, maar ook klasgenootjes voor wie een dagelijks uitgebreid ontbijt
geen evidentie is krijgen de kans om met een gevulde maag de lessen aan te vatten. Maakt papa,
oma of de buurvrouw graag een potje confituur en heb je er enkele over? Bij ons zijn ze welkom!
Afval vermijden
We vermijden zoveel mogelijk afval op school. Boterhammen komen mee in een stevige brooddoos,
water kan je meebrengen in een herbruikbare drinkfles. Breng je zelf een koek mee in een doosje?
Kijk dan in de winkel voor koeken die niet apart verpakt werden. Dat scheelt een hoop plastic!
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