Hallo kleine spruit,
Dag mama en papa,

Welkom in de roze klas! Spannend… Jullie peuter gaat voor de eerste maal naar school! Samen
met Jules gaan we de wereld rondom ons ontdekken. Ik kijk er al naar uit om samen met je peuter
allerlei avonturen te beleven.
Belangrijk om te weten:
● Zoals je al hoorde gaan de kleuterscholen open, maar alles verloopt wat anders. Normaal gezien
spelen kleuters voor 8u30 op de speelplaats. Nu mogen alle peuters in de klas spelen vanaf 8u00.
Afscheid gebeurt aan de poort, de kleuterjuf begeleid jullie peuter naar de klas waar ze kunnen spelen.
Jullie kunnen gerust even door het raam piepen als jullie je peuter aan het werk wilt zien.
● De kleuters mogen elke dag 2 porties groenten/fruit/gedroogd fruit/ongezouten nootjes mee nemen
naar school. Zorg dat alles hapklaar in een genaamtekend doosje zit.
● We serveren tijdelijk GEEN warme maaltijden op school. Indien u peuter thuis kan eten, raden wij dit
enorm aan. Indien uw peuter wel op school eet, geef dan een haalbare portie mee die je peuter kan
opeten. Geef niet te veel eten mee a.u.b. Snoep, koekjes,enz… mogen niet op school.
● Er wordt tijdelijk geen slaapklas meer voorzien op SPWe-basis wegens praktische redenen. Kleuters
hoeven dus GEEN fopspeen, knuffeltje en luiers mee te brengen naar de klas.
● De kleuters mogen een genaamtekende drinkfles met water mee hebben. Het waterflesje gaat
tijdelijk elke dag mee naar huis.We kijken er nauw op toe dat de peuters veel drinken op school. Als
het flesje leeg is doorheen de dag vullen we dit bij met kraantjeswater.
● Gelieve voldoende reservekledij in een zak mee te geven naar school. Op school heeft je peuter een
vakje waar het materiaal kan blijven. Gelieve alles te naamtekenen.
● Bij mooi weer graag een genaamtekende pet/zonnehoed meegeven naar school, in de boekentas.
Zonnecrème factor 50(merk Kruidvat) is aanwezig op school.
● Vergeet de rijkaartjes niet aan de boekentas te bevestigen. Gelieve elke dag te zorgen dat de kaartjes
in orde zijn. Zo weten alle leerkrachten waar je kleuter naar toe moet. De rijen worden tijdelijk anders
georganiseerd.
● Jullie krijgen elke week een weekbericht via mail. Indien jullie dit wensen, kunnen jullie een papieren
versie krijgen. Laat dit gerust weten!
● De roze klas heeft ook een webblog: rozeklas.spwebasis.be. Op die blog kan je alle avonturen uit de
roze klas volgen. Wekelijks wordt de blog aangevuld.
● Verdere informatie rond de maatregelen die we op school treffen i.v.m. COVID-19 kan je terugvinden
op de brief van de directie.
Indien je mij wilt contacteren, kan je een briefje meegeven in het mapje van de kleuter. Daarnaast kan je mij
altijd bereiken op dit mailadres: emmy.louage@spwebasis.net. Spreek me gerust ook aan op school. Jullie zijn
altijd welkom!
Groeten,
Juf Emmy
.

