Welkom in Mater Dei!

Vrije kleuterschool
Mater Dei Leuven

Welkom!
Welkom in Mater Dei. Leuk dat je voor onze school kiest!
Wij zijn een warme school met een hart voor kinderen, een oog voor het milieu
en een plaats waar elk kind zich ten volle kan ontwikkelen.
In de eerste kleuterklas kan je kind terecht komen in de klas van deze toffe
juffen of meester :
juf Kimberly

juf Stephanie

juf Tabitha

meester Pieter

Ook onze zorgjuffen, kinderverzorgster en turnjuf staan voor jullie kindje klaar.
juf Kristina

juf Ann

juf Tina

juf Sofie

Er is ook een speciale vriend in de klas : Jules!
Jules is een klaspop. Zijn doel is de kleuters op een speelse manier taal bij te
brengen.
Jules is voor veel kinderen een steun in de klas. Als ze bang zijn of iets willen
vertellen kan dat ook bij Jules. Hij draagt bij tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Graadklas : K0 –K1
Je kind zit in een graadsklas. Dit betekent dat er 2 verschillende leeftijden in 1
klas zitten.
Voordelen :
- De kinderen leren van elkaar.
- De oudste kinderen helpen de jongste.
- 2 jaar dezelfde juf = welbevinden.
- Verschillende moeilijkheidsgraad materialen/activiteiten.
Accent :
- K0 (geboortejaar 2018) : wennen aan de school en experimenteren.
- K1 (geboortejaar 2017) : zelfstandigheid en beginnende schoolse
vaardigheden.

Hoe werken wij?
Je kind zit nu in de kleuterklas. Dit is NIET hetzelfde als de crèche,
onthaalmoeder of opvang. We spelen nog veel maar leren erg veel in de
kleuterklas. Daarom is op tijd komen zeer belangrijk zodat je kind geen
belangrijke dingen mist.
We werken sinds kort met een nieuw leerplan : ZILL : Zin in leven , zin in leren.
We werken aan 10 verschillende domeinen om de harmonische ontwikkeling van je
kind te ondersteunen.

We combineren 4 ervaringskansen om je kind een boeiende beleving te brengen.
Deze komen aan bod in verschillende thema’s die we doorheen het schooljaar
aanbrengen.

Ontmoeten:
kringactiviteiten, verhalen,
bewegingsactiviteiten,
muziek, drama…

Ontwikkelingsondersteunend leren :
Tellen, kleuren herkennen,
Sorteren, kalenders…

Explorerend beleven :
Koken, uitstappen,
Waarnemingen,
Beleven, experimenteren.

Zelfstandig spelen :
Verschillende hoeken in
De klas met specifieke
materialen :
huishoek, puzzelhoek,
autohoek, bouwhoek,
computerhoek, fijne
motoriek, spelletjes,
knutselhoek…

We werken in de klas met verschillende hoeken. Elke hoek heeft een
verschillende functie en wordt aangepast in functie van het thema.
Je kind heeft op deze manier veel aanbod en uitdaging en kan zelf kiezen waar
hij/zij zin in heeft.

Afspraken
Kom op tijd!
Het is belangrijk dat je kind geen informatie mist.
Het stoort de anderen als je te laat komt.
Alle dagen : 8u45 – 15u25
Woensdag : 8u45 – 12u00

Woensdag eten we fruit, geen koekjes!
Breng een lekker stuk fruit mee.

Twee keer per week gaan we turnen.
Denk aan makkelijke kledij en schoenen.

Kledij kan vuil worden in de kleuterklas.
Geen dure kledij of juwelen.
Denk aan reservekledij voor ongelukjes.
Schrijf overal de naam in!
Makkelijke kledij om de zelfstandigheid te
bevorderen.

Wij drinken water in de klas.
Breng een herbruikbare fles mee.
We vullen bij als het op is.
Geen brik, blik of frisdrank.

Om 14u00 eten we koek of een stuk fruit.
Droge koeken en fruit zijn ok.
Geen chocolade, chips of snoep!
Stop de koek of het fruit in een doosje.

Om 11u35 eten we boterhammen.
Geef je kind niet te veel of te weinig mee.
Een te volle brooddoos is ontmoedigend.
2 of 3 boterhammen is al genoeg.
Je kan ook kiezen voor warme maaltijden.
Het factuur krijg je elke maand mee in het
postmapje. ( op termijn schakelen we over op e-mail.)
Bij ziekte of afwezigheid bel je voor 9u00 naar school.
016/22 64 37 of 016/30 90 26
Door je kind ziek naar school te sturen, kan je andere
kinderen ook ziek maken!

Dit is het postmapje.
Elke vrijdag krijgt je kind het mapje mee naar huis.
Lees de brieven, vul ze in en steek het mapje
maandag terug in de schooltas.
We gaan stilaan meer via e-mail communiceren om
papier te sparen. We denken aan het milieu.

Een verjaardag mag gevierd worden!
Wil je graag iets meegeven voor de klas?
Fruit , koek of cake zijn ok.
Geen slagroom of chocolade. Ook speelgoed, chips en
snoep zijn niet welkom in school.

