Survival gids
voor instappers

	
  

Wie zijn wij?
o De regenboogklas
Natalia
Peuters en 1ste kleuterklas
o De oranje vosjesklas
Elie
1ste en 2de kleuterklas
o De blauwe klas
Gwenny
2de en 3de kleuterklas

Wat doen we?
o 8.30 -8.45u inloopmoment
o 8.45u we gaan naar binnen en bij
slecht weer doen onze pantoffels aan
o we starten de dag met de praatronde
o nadien spelen en werken we in de
hoeken
o 10.10u we eten fruit en gaan om 10.25u
buiten spelen
o we spelen en werken opnieuw in de
hoeken van de klas
o 11.55u we eten onze boterhammen
gezellig in de klas
o 12.15u we spelen samen met de
kinderen van het lager op de grote
speelplaats
o 12.55u spelen en werken in de klas
o 14.10u we gaan buiten spelen
o na de speeltijd eten we een koekje
o als laatste sluiten we af in de kring
o 15.10u ouders mogen de kleuters
ophalen aan de buitenklas!!!

Wat je nog wil weten?
o Op dinsdag en vrijdag hebben onze
kleuters turnen (gemakkelijke
schoenen en kledij is dan extra fijn!)
o Ouders mogen in het weekend via
smartschool foto’s mailen om het
vertellen over eigen belevenissen te
stimuleren in de praatronde, kleuters
mogen ook altijd iets meebrengen naar
de klas…
o Je kan intekenen voor een fruit- en
koekabonnement (verdere info hierover
ontvang je via smartschool als de
corona-maatregelen dit toelaten!!!)
o Alle communicatie verloopt via
smartschool. De inloggegevens:
Gebruikersnaam: voornaam.achternaam
Wachtwoord papa: Ondersteboven1
Wachtwoord mama: Ondersteboven2
Tip: zet alvast de app op je smartphone
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Wat breng je mee in deze tas als

SURVIVAL KIT?
“checklist”
Laarzen
Pantoffels
Reserve kledij
Natte doekjes
Doosje zakdoekjes
Eventueel pampers
(liefst gewone pampers, geen broekjes)

In de boekentas?
Lekvrije drinkbus met water
Fruit en koek
(koekjes in een doosje zonder
verpakking = wij denken aan het milieu!)
Boterhammen

Gelieve alles te etiketteren AUB!!!

Hang dit alvast op je prikbord!

Handig om te weten!

Gegevens van de school:
Methodeschool Ondersteboven
Boskantstraat 152
3970 Leopoldsburg
011/34 28 90
directie@ondersteboven.eu
Website:
methodeschoolleopoldsburg.com

Smartschool:
methodeschoolondersteboven.smartschool.be
Volg ons op facebook en instagram

