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Beste ouder 

Wij heten u en uw kind van harte welkom op de vrije Basisschool ‘Wonderwijs’. Onze school 

is gelegen in het centrum van Haasdonk. De Poerdam is een rustige, verkeersarme straat. Te 

midden van het groen en in een grote bewegingsruimte (speeltuin en grasveld) kunnen de 

kinderen zich ten volle ontplooien.  

We vinden het tof dat u interesse toont voor onze school. We hopen dat we samen op weg 

mogen gaan in wederzijds vertrouwen. We willen van onze school een thuis maken waar uw 

kind zich goed voelt. 

De kleuterjuffen zorgen voor een veilig klimaat. Zij creëren zinvolle situaties waarin uw kind 

zoveel mogelijk kansen krijgt om op een speelse manier ervaringen op te doen. Hierbij wordt 

ingespeeld op zowel de spontane ontwikkeling als de ontwikkelingsprocessen die gestuurd 

worden.  

Als u een vraag of bedenking heeft, zal u vlug ervaren dat u steeds terecht kan bij de 

leerkrachten en directie. Wij opteren voor een open en gedreven communicatie met ouders. 

Ouders met een peuter die voor de eerste keer naar school gaat of een kind dat in een nieuwe 

schoolomgeving terechtkomt, worden vaak overvallen door tal van weetjes over de structuur 

en organisatie van de school. Via deze brochure willen wij voor u alles op een rijtje zetten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het kleuterteam 

Directeur Bert 

 

 

http://www.wonderwijshaasdonk.be/
mailto:wonderwijs@sgkei.be


Uren schooldag 

’s Morgens is er vanaf 8u25 toezicht op de speelplaats. De activiteiten beginnen om 8.40 uur. 

Er is speeltijd van 10.20 uur tot 10.35 uur. De middagpauze loopt van 11.50 uur – 13.15 uur. 

De kleuters spelen eerst op de speelplaats en gaan om 12.20 uur naar de refter. Zij krijgen 

voldoende tijd om hun boterhammen op te eten. Er zijn drie mensen voor toezicht. In de 

namiddag is er nog een speeltijd van 14.30 uur – 14.45 uur. Op woensdag eindigen de 

activiteiten om 12.15 uur. Alle andere dagen eindigt de schooldag om 15.35 uur.  

 

De kleuters starten met een vrij spelmoment of een kringgesprek in de 

onthaalhoek. Om zich onmiddellijk betrokken te voelen bij het 

klasgebeuren, is het aan te raden dat uw kind tijdig aanwezig is. 

 

 

Communicatie met ouders  

Thema-ideetje 

Elke vrijdag krijgen de kleuters een thema-ideetje mee. Het is een vooruitblik naar de komende week. 

Op het thema-ideetje staat het belangstellingspunt waarrond je kind in de klas zal werken. Hierbij 

noteert de juf wat je kan en mag meebrengen, mededelingen die belangrijk zijn om weten, een 

verrassing,… Met dit thema-ideetje willen we de betrokkenheid tussen kind, school en ouders 

vergroten. 

Infoavond 

De tweede dinsdag van september gaat de infoavond voor de kleuterafdeling door. De juf 

verwelkomt de ouders in de  klas en geeft uitleg over  de  loop van het komende schooljaar en 

de klaswerking. Aansluitend vindt er een infomoment plaats in de  turnzaal en wordt er een 

drankje en hapje aangeboden door het oudercomté. 

Oudercontacten 

Gedurende een schooljaar staan er drie oudercontacten gepland; in december, maart en juni. 

Daarnaast kan je dagelijks  terecht bij de klasleerkracht. Indien nodig worden er extra 

overlegmomenten gepland. 

 Nieuwsbrief 

Maandelijks wordt er een nieuwsbrief meegegeven. Hierop staan alle activiteiten genoteerd 

van elke klas. 

 Schoolkrant 

Per schooljaar worden er vier schoolkranten gepubliceerd.  



Kleuterturnen 

In onze kleuterafdeling hebben de kleuters wekelijks twee momenten 

turnen met een turnleerkracht. De kinderen hebben nood aan 

beweging, het is belangrijk voor hun gezondheid en draagt bij tot een 

goede houding en lichamelijke ontwikkeling. Bij de inschrijving wordt 

meegedeeld wanneer uw kind turnen heeft. Op die dag(en) vragen wij 

dat de kleuters beweegbare kledij dragen.  

De 3e kleuterklas gaat 2 keer per trimester zwemmen. Praktische info wordt tijdig meegedeeld 

via het thema-ideetje. 

Voor- en naschoolse opvang       

Kinderen kunnen op onze school alle dagen terecht van 7.00 tot 18.00 uur. ‘De speelhoek’ 

(VZW ’t Ballonneke) zorgt voor een gestructureerde voor- en 

naschoolse opvang. In een positief sociaal-emotioneel klimaat 

worden de kleuters opgevangen. Zij hebben twee ruimten ter 

beschikking. Deze zijn met het nodige uitdagende materiaal 

ingericht. Bij goed weer maken ze gebruik van onze grote 

speeltuin.  

Voor verdere info of inschrijving kan je terecht bij de 

verantwoordelijken op het nummer 03/755 26 36 of 0473 98 08 40.   

    

Inschrijvingen 

Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is geworden, mag u hem/haar inschrijven. Elk 

schooljaar zijn er 6 instapmomenten: 1 september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, 

op 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na het weekend van O.H. 

Hemelvaart.  

Voor elk instapmoment gaat er een speelmoment door op de school. U bent 

dan met uw kind van harte welkom. De juf geeft de nodige uitleg en u maakt 

kennis met het klasgebeuren. U kan ook altijd contact opnemen met de 

directie om een afspraak te maken op het nummer 03 775 72 00. 

Via onze website www.wonderwijshaasdonk.be kan u al proeven van de 

gezellige sfeer op onze school. 

Verjaardagen 

Een verjaardag mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wanneer een kleuter jarig is dan 

wordt dat gevierd in de klas. Die dag staat de jarige centraal: een kroon, een troon, een 

liedje,… Sommige ouders opteren voor een traktatie. Dat is leuk. Bij een feest horen immers 

cadeautjes. Maar dit is zeker geen verplichting. Ouders die wensen te trakteren vragen wij om 

een kleine en gezonde traktatie mee te brengen. Speelgoedjes, snoep en koeken met 

chocolade zijn niet toegelaten.        

    



      Op onze school wordt uw kleine WONDER 

                                                           WIJS en héél bijzonder! 

Een stapje in de wereld 

De kleuters maken kennis met de wereld rondom hen door op uitstappen te gaan. Elke uitstap 

kost € 6,00. Het busvervoer wordt betaald door het oudercomité. Voor de schoolreis wordt 

een bijdrage van € 8,00 gevraagd. Het totale bedrag, voor verplichte activiteiten, gespreid over 

het ganse schooljaar bedraagt maximum € 45,00. 

 

Uw kind, onze zorg 

Elk kind komt met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen naar school. Alle kinderen zijn 

verschillend en hebben een unieke waarde. De ontplooiing van elk kid tot een rijke persoon is 

een hoofdbekommernis van onze school. Om dat doel te realiseren, werken we vanuit een 

brede zorg voor elk kind. 

Hoe voelt het kind zich in de klas? Is het geïnteresseerd en intens bezig? Wat zijn zijn/haar 

sterke kanten of minder sterke kanten op het vlak van de ontwikkelingsaspecten? 

Deze vragen stellen de kleuterjuffen zich om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van elk 

kind. Via observatie noteren zij heel wat nuttige informatie in het kindvolgsysteem. Dit 

systeem hanteren wij om gedurende een lange tijdsperiode de ontwikkeling van de kinderen 

in kaart te brengen. Op deze manier kunnen wij hen beter begeleiden en aangepaste 

maatregelen nemen voor kleuters met specifieke zorgvragen. 

Tijdens oudercontacten worden de ouders op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van 

hun kind op school. Er wordt informatie uitgewisseld over wat de kleuter bezighoudt. Het zijn 

gemoedelijke momenten waar ouders en kleuterjuf praten over de handelingen van het kind, 

thuis en op school. 

Zindelijkheid  

Het is natuurlijk fijn dat peuters zelfstandig naar toilet gaan wanneer zij de kleuterschool 

binnenstappen. Het is echter geen must. U kan trouwens zindelijkheid 

stimuleren maar niet forceren. In de sanitaire ruimte van de klas is een 

toiletje, een potje, badje en verzorgingskussen voorzien. Kinderen die 

nog niet zindelijk zijn, komen met een pamperbroekje naar school. De 

leerkracht vraagt ook om een reserve pamperbroekje in de rugzak te 

steken. 

Afwezigheden 

Kleuters zijn niet leerplichtig. Daarom moet hun afwezigheid niet gewettigd worden met een 

afwezigheidsbriefje. Toch stellen wij het op prijs dat u als ouders de school verwittigt indien uw kind 

niet aanwezig zal zijn. 

 

 


