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Onze kleuterschool is gelegen in een groene omgeving !

-

-

De kleuterschool en de lagere school vormen samen de gemeentelijke
basisschool Wauterbos, maar zijn wel apart gelegen.
Zo komen onze kleuters niet dadelijk in de school en op de speelplaats in
een heel grote groep terecht.
De 7 kleuterklassen zijn modern en aangepast aan de verschillende leeftijden.
In alle klassen vinden we speel- en werkhoeken, zithoeken en ontdekhoeken
gevuld met prachtig, verantwoord materiaal.
De lokalen zijn ruim en elk voorzien van toiletten en wastafels op
kinderhoogte.
's Middags kunnen de kleuters in de school blijven eten in onze moderne
eetzaal, zowel boterhammen als warm eten.
De allerkleinsten hebben ook de gelegenheid om een dutje te doen in een
apart slaapzaaltje.
Er is veel plaats voor de vrije spelmomenten !
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-

-

In het midden van de kleuterschool hebben we een overdekte speelplaats
zodat we bij regenweer of slecht weer binnen kunnen spelen.
De speelplaats buiten is heel kindvriendelijk ingericht en zo aangelegd om het
spel van de kleuter ten volle te stimuleren. Ze is helemaal afgestemd op
kleuterniveau omdat hier geen lagere schoolkinderen spelen.
Wij beschikken over fietsen, speeltuigen, zandbak, glijbanen,… en zelfs een
“palendorp” om de motoriek van de kleuters verder te ontwikkelen.

Wij feesten graag !
Tijdens het schooljaar bruist het van activiteiten in onze school:
-

we vieren onze oma's en opa's op het grootoudersfeest;
natuurlijk komen Sint en Piet pakjes uitdelen;
carnaval vieren we uitbundig met een echte stoet;
ook de paashaas komt bij ons langs;
met moeder- en vaderdag zetten we de mama's en de papa's in de
bloemetjes;
tussendoor is er ook nog een gezellige eetavond;
in samenwerking met het oudercomité zijn er tijdens het schooljaar nog
allerlei leuke activiteiten.

.
In een moderne, kindvriendelijke kleuterschool tracht men van het kind al de
facetten van zijn persoonlijkheid te ontwikkelen.
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Hoe gaan we hiervoor te werk ?
-

-

Wij werken rond thema's uit de leefwereld van de kleuter (of tijdsgebonden).
Nieuwe indrukken worden opgedaan tijdens leeruitstappen
Vb. naar de boerderij, de groentewinkel, de tandarts, …
Regelmatig gaan we naar theatervoorstellingen of nodigen we een gezelschap
uit in de school.
Wekelijkse samenzang met alle kleuters.
Met de laatste kleuterklas gaan we ook wekelijks zwemmen.
Wekelijks krijgen de kleuters twee uren bewegingsopvoeding in de speelzaal.
De turnleerkracht stimuleert intensief de motorische ontwikkeling van elk
kind.
In onze kleuterschool hebben we ook een kinderverzorgster die extra hulp
biedt in de eerste kleuterklassen.

- Vanaf de tweede kleuterklas zijn er ook computers met aangepaste educatieve
software, zodat onder kleuters reeds op hun niveau begrippen, taal, logisch
denken, enz … spelenderwijs inoefenen.
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-

Wij zetten geen stempels op kinderen door het geven van rapporten, maar
kiezen voor persoonlijk contact met ouders d.m.v. ouderavonden,
opendeurdagen, info-namiddagen voor nieuwe kleuters.

-

Ook werken wij samen met het CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding) voor de
medische onderzoeken en de schoolrijpheidstesten in de derde kleuterklas.

-

De vorderingen van de kleuters worden bijgehouden in een
leerlingvolgsysteem en loopt door in de lagere school.

-

Wij werken ook intensief samen met het zorgteam van de school, bestaande
uit leerkrachten, kinesist en logopedist. Zij bieden extra aandacht aan de
kleuters waar het nodig is.

-

Er is ook een zorgteam actief in de hele school, bestaande uit logo, kine en
andere leerkrachten om extra hulp te bieden waar nodig.

-

Wij starten in de voormiddag om 8 u.30 tot 12.05. De namiddag verloopt van,
13 u. 30 tot 15 u. 25.
Er is ook nog gratis voor- en naschoolse bewaking van 7.00 u. tot 18.00 u.voor
de ouders die geen opvang hebben.

Misschien wil jij ook naar zo’n toffe kleutershool komen ?! Breng alvast een
bezoekje.
Tot ziens in de kleuterschool !

De kleuterjuffen,

V. Swaelens
Directeur
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