
Ik ben al groot!

een kijkboekje
voor de peuter

een weetboekje
voor de ouder
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Waarom dit boekje?

Omdat uw kindje nu oud genoeg is om binnenkort naar 
school te gaan en wij u vanaf het allereerste moment goed 
willen informeren...

algemene info
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Schooluren

van 08.25 uur - 12.00 uur
en van 13.30 uur - 15.25 uur

Toezicht vanaf 08.10 uur op de kleuterspeelplaats.

‘s morgens en ‘s avonds kan je tegen betaling gebruik 
maken van onze schoolbus of van kinderopvang “DOLFIJN”.
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Middagpauze

Je kan ook op school blijven eten, onder begeleiding van 
leerkrachten en huishoudpersoneel.

Gratis : koffie, thee, water, melk.
Ook te verkrijgen : chocomelk, fristi, fruitsap.
zelf een drankje meebrengen mag natuurlijk ook.
Tijdens de wintermaanden is er verse soep.
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We werken thema’s uit met

uitstappen en bezoekjes,
kook- en knutselactiviteiten,
drama, zang, projecten
en allerlei feesten...
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contact met mama en papa

Wij zijn een open school waar u dagelijks terecht kunt 
voor
- een babbeltje met de juf aan de schoolpoort
- een telefoongesprek bij belangrijke vragen...

en daarnaast hebben wij ook :
- een info-avond in september 
- individuele oudercontacteN
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spelen en turnen

Lichamelijke opvoeding

wekelijks 2 lestijden turnen onder begeleiding van 
turnjuf Ann!
De oudste kleuters gaan ook zwemmen.
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Voor meer info wordt u vriendelijk uitgenodigd op de 

openklasdag
of u kan contact opnemen met onze “peuterjuf”:
juf marleen  03 411 24 59

bekijk onze website : 
www.klokkenlaan.be
 onze klassen 

wekelijks nieuwe foto’s!
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onze OUDERVERENIGING RICHT,
SAMEN MET HET SCHOOLTEAM,

tal van activiteiten in
en dit alles ten voordele van

onze kinderen!

groeten van directeur
ilse devalck  0496 36 29 91
en het GOEZO! schoolteam
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1k
juf Isabelle en jules heten jullie welkom in de eerste 
kleuterklas.
in de klas komen er leuke julesverhalen met liedjes en 
spelletjes aan bod.
Er worden, gedurende het hele jaar, leuke activiteiten 
georganiseerd zoals een bezoek aan de kinderboerderij, een 
uitstap naar de kloek en nog veel meer.
we sluiten het schooljaar kamperend af.

benieuwd?
kom ons dan een bezoekje brengen!
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2k
in de tweede kleuterklas worden we verwelkomd door 
juf veerle en haar twee reuzenhandpoppen.
zij gaan met ons op uitstap en helpen ons een keuze te 
maken uit de verschillende activiteiten die de juf aanbiedt.
deze vriendjes houden een klasdagboek bij.
Elk weekend gaat één van onze poppen logeren bij een 
vriendje uit de klas en kunnen de ouders het klasdagboek 
bekijken.
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3k
samson waakt over onze klas.
opletten is niet zijn sterkste kant.
De kleuters en bobientje moeten hem daarom ook vaak 
helpen wanneer juf marysia hem een vraagje stelt.
op maandag mogen alle kleuters aan samson en bobientje 
over hun avonturen van het weekend vertellen.
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verzorging
juf chris is onze kinderverzorgster.
zij ontfermt zich over alle kleine zorgen van onze peuters 
en kleuters.
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zorg betekent voor onze school dat we met het hele team 
oog hebben voor elk kind met zijn specifieke noden en 
behoeften. u bent, als ouder, zeer belangrijk in dit proces. 
daarom zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen 
van eventuele bezorgdheden. 
We trachten samen een oplossing te vinden voor eventuele 
hindernissen die uw kind in zijn ontwikkeling tegenkomt.

Zorg dragen doen we niet enkel op cognitief vlak. Wij 
vinden de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling 
van de kinderen even belangrijk. Het welbevinden en de 
betrokkenheid van de kinderen liggen ons zeer nauw aan 
het hart. ook hiervoor willen wij “zorg dragen”.

zorg
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groetjes van 

Wannes
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tot binnenkort!





Gemeentelijke basisschool
GOEZO! Klokkenlaan

Klokkenlaan 25
2560 NIJLEN
 03/410 01 40

www.klokkenlaan.be


