Walem, 2 maart 2018
Betreft : kleuterafdeling
Beste ouders,
Allereerst wensen wij u nogmaals te bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school hebt
gesteld. Zoals jullie weten proberen we voor alle peuters en kleuters de begeleiding zo goed mogelijk
te houden. Met het voortdurend stijgend aantal kleuters is dit niet altijd even makkelijk.
Daarom rekenen we op uw medewerking en zouden we graag even enkele afspraken willen
opfrissen.
Kleuterspeelplaats
’s Morgens :
Er staan steeds meerdere kleuterjuffen op de speelplaats die het toezicht verzorgen over alle
kleuters. We begrijpen maar al te best dat u graag nog afscheid neemt met een knuffel of een dikke
zoen van uw allerliefste spruit.
Toch willen we u vragen om na het afscheid nemen de speelplaats te verlaten. Dit maakt het voor de
toezichthoudende leerkrachten iets eenvoudiger om iedereen in het oog te houden tot aan het
belsignaal.
Einde van de lessen :
Om 15u15 worden de schoolpoorten geopend zodat u ruim de tijd heeft om u naar de
kleuterspeelplaats te begeven. De lessen eindigen om 15u25. Alle kleuterjuffen proberen in de beste
omstandigheden hun klasactiviteiten af te ronden tegen het einde van de lesdag. Na een lange
drukke dag vraagt ook dit afsluitmoment de nodige aandacht van alle kleuters. Het is dan ook erg
storend als de kleuters afgeleid worden door ouders of grootouders die zeer dicht aan de klasramen
komen staan. Gelieve daarom te wachten aan het kunstgras, zo kunnen de kleuters zich samen met
hun juf in alle rust klaarmaken om naar huis te gaan.
De kleuterleidsters komen met de kleuters naar de speelplaats als ze klaar zijn. De kindjes uit de
Beertjes – en de Kikkerklas wachten in hun klas. De leerkracht zal de ramen openen zodat de kleuters
kunnen afgehaald worden. De allerkleinsten van de Julekesklas kunnen afgehaald worden in hun
klasje.
Speeltuigen
Het is niet toegestaan om de kleuters op de speeltuigen te laten spelen bij het einde van de lessen. U
kan misschien wel uw eigen kleuter in het oog houden op het speeltuig, maar vaak volgen er andere
kleuters die aan het toeziend oog van hun ouder of grootouder zijn ontglipt en dan kunnen er
gevaarlijke situaties ontstaan.
De leerkrachten kunnen onmogelijk toezicht houden over deze speeltuigen bij het einde van de
lessen. Mogelijke ongevallen na de lessen worden niet meer gedekt door de schoolverzekering.
In het belang van alle peuters en kleuters rekenen wij als schoolteam op uw bereidwillige
medewerking.
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