Sint-Jansschool - School met een hart!

 kleuters

SAMEN maar toch UNIEK
LEREN voor het LEVEN
ZELFSTANDIG in VERBONDENHEID
met VEERKRACHT voor de TOEKOMST

1.

SAMEN maar toch UNIEK
Samen spelen
We spelen samen op de speelplaats, conflicten proberen we
rustig op te lossen door erover te praten. We vechten niet.
Als we het probleem niet zelf kunnen oplossen roepen we
de hulp van een leerkracht. Indien nodig zitten we even
apart in de klas.
Samen materiaal gebruiken/delen op de speelplaats
Op de speelplaats staan verschillende bakken met materiaal
zodat de kleuters zich kunnen amuseren tijdens de
speeltijden.
Iedereen is uniek
Iedereen is anders, iedereen is uniek. We respecteren
elkaar zoals we zijn en lachen elkaar zeker niet uit.

2.

LEREN voor het LEVEN
VEILIGHEID
Fluojassen
Gedurende de periode tussen de herfst - en Paasvakantie
dragen we zowel 's morgens, ’s middags als ’s avonds onze
fluojas, ongeacht op welke manier we naar school komen.
Bij geplande schooluitstappen is het dragen van een fluojasje
verplicht, gelijk welke periode. Indien je niet over een fluojas
beschikt, kan je die elders of op school aankopen voor € 5.

STIPTHEID
Kom stipt naar school
‘s morgens
‘s middags

8u25
12u55

De lessen storen eenmaal ze al bezig zijn, is echt niet leuk!
Niet voor de leerkracht, maar ook niet voor de andere
leerlingen. Ouders nemen afscheid van hun kinderen aan de
witte deur.
Zwemgerief
Het derde kleuter gaat wekelijks zwemmen vanaf het derde
trimester.

GEZONDHEID
Drankjes
We mogen onze eigen fles met water meebrengen en we
kunnen ze op school hervullen als we willen.
koekjes
We nemen geen koeken mee met chocolade aan de
buitenkant.
Fruitdag
Woensdag = fruitdag. Dan brengen we geen koeken mee.
We zorgen (indien nodig) dat het fruit gesneden is en dat er
een aangepaste hoeveelheid, liefst vast fruit, in ons
genaamtekend doosje zit.

NETHEID
Boekentassen:
Kleuters dragen hun boekentasje ‘s morgens op hun rug of
ze zetten het tegen het glazen lokaaltje. Als ouder brengen
we de boekentasjes van ons kind ‘s morgens niet naar het
juiste haakje in de gang.

3.

ZELFSTANDIG in VERBONDENHEID
VERANTWOORDELIJKHEID
Belteken:
Als de bel rinkelt, stoppen we direct met spelen en gaan we
op ons op je pootje staan. Bij het fluitsignaal is het volledig
stil.

Brooddozen
Kleuters die boterhammen eten, brengen die mee in een
genaamtekende (naam en klas) brooddoos. We nemen
geen chocolade of ander snoep mee als dessert.
Respect voor het materiaal
In de klas werken we met materiaal van de school.
We dragen zorg voor het materiaal en we steken alles terug
op zijn plaats. Op de speelplaats kunnen we spelen met
blokken, die ruimen we op als het belt.
We naamtekenen alle kleren. Zeker mutsen, sjaals, wanten,
truien en jassen! Zo komen ze bij verlies direct juist terecht!

VERBONDENHEID
Jarigen
Ben ik jarig, dan vieren we dat in de klas. Zelf brengen we
niets mee om uit te delen. We krijgen die dag een
geschenkje van de school.

4.

met VEERKRACHT voor de TOEKOMST
Kritiek
We leren omgaan met kritiek en leren ook passend
opbouwende kritiek geven.

Fouten maken
We maken allemaal wel eens fouten en we komen naar
school om te leren.
Maar het is wel de bedoeling dat we leren uit onze fouten.
Herhaaldelijk foutief gedrag wordt zeker gemeld aan de
ouders.

VEEL SUCCES!!

PRAKTISCH:

Mogen we vragen dat de kinderen geen gadgets, speelgoed of ander waardevol
materiaal meebrengen naar school, tenzij de juf het vraagt via het schriftje of via een
briefje, voor bijvoorbeeld een bepaald thema.
De school of leerkrachten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij diefstal,
verlies of schade.

