GKS Ondersteboven - Algemene info
Schooluren
Voormiddag: 8.30 u. - 11.50 u.
Namiddag: 13.20 u. - 15.30 u.

Enkele aandachtspunten
Breng je kleuter tijdig naar school. Het is leuker om met de ganse groep aan de dag te beginnen! Wie toch een
keer te laat is, komt dit melden bij juf Ann.
Voor de jongste kleuters is het leuk als mama of papa meelopen tot in de hal om samen hun boekentasje weg te
bergen.
Maak het afscheid van je kleuter kort, zo vermijd je onnodige traantjes ...

Eten en drinken
In het kader van 'gezonde voeding' vragen wij om jouw kleuter een stuk fruit of een koek mee te geven.
Snoepjes en chocoladekoeken verdwijnen terug in de boekentas!
Vrijdagnamiddag is fruitnamiddag. Dan brengt iedereen fruit mee.
Geef je kleuter op de eerste schooldag een drinkbeker mee naar de klas. We schenken op vaste momenten lekker
kraantjeswater uit!
Een gesuikerd drankje van thuis kan wel nog tijdens de middagpauze (geen frisdranken). Tijdens de middagpauze
kan je kleuter ook water drinken.

Kosten
De kleutertijdschriften Dopido, Dokadi en Doremi kunnen via de school besteld worden. Dit aanbod is evenwel
volledig vrijblijvend. We werken enkel met jaarabonnementen (€36,00 per jaar).
We gaan dit schooljaar twee keer met z'n allen naar het toneel. De kostprijs hiervoor bedraagt €5,00. Je wordt
op voorhand verwittigd wanneer de voorstelling doorgaat.
De derde kleuterklas gaat elke maand zwemmen in het zwembad van Lebbeke. Hiervoor betaal je €1,30 per
beurt.
Om al deze kosten (en die van de opvang) te betalen, werken wij met maandelijkse facturen. Op het eind van de
maand krijgt je kleuter een factuur mee naar huis. Je kan betalen via een overschrijving of cash aan de
gemeentekassa.

Allerlei
Elke boodschap van de school ontvang je in een heen- en weermapje, meestal op vrijdag. Gelieve de volgende
schooldag het mapje terug mee te geven naar school. Als ouder kan je hierin ook een berichtje kwijt.
Elke vrijdag krijgt je kleuter de weekplanning mee voor de volgende week. Op die manier weet je waarmee we in
de klas bezig zijn. In de weekplanning kan je ook nog andere nuttige info terugvinden. Zo mag je kleuter soms
iets meebrengen rond het thema, of zijn we op zoek naar chauffeurs voor een uitstapje.
We bieden elke dag een ander bewegingsmateriaal aan op de speelplaats. De kalender op de speelplaats vertelt
je wat we zoal aanbieden.
Sinds enkele jaren kan je ook voor kleuters een studietoelage ontvangen. Je wordt hiervan op de hoogte
gebracht via het kinderbijslagfonds indien je in aanmerking komt.
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