Hallo mama, papa
Hallo kleine kapoen

Speciaal voor jullie organiseren wij meermaals een meespeeluurtje in onze peuterklas.
Zo kunnen jullie kennis maken met de peuterjuf, de peuterklas en de kleuterschool.
We verwachten jullie om 9.00u aan de ingang van onze kleuterschool. Volg de
ballonnen en je komt meteen bij ons terecht.
Juf Annelies en meester Mathias gaan meteen met jullie kapoentjes aan de slag.
Meester Guy, de directeur van de school, maakt met jullie een
rondleiding door de school met aansluitend een informa eve babbel bij een tas koﬃe
in de re er.

Meespelen en een kijkje nemen in
ons klasje kan op
dinsdag 24 oktober 2017
dinsdag 19 december 2017
dinsdag 23 januari 2018
dinsdag 6 februari 2018
dinsdag 27 maart 2018
dinsdag 8 mei 2018

Zo tegen 9.45u begeven we ons dan naar het peuterklasje om te kijken hoe jullie
peutertjes het stellen in de kleuterklas.
Je mag uiteraard je peutertje vooraf vertellen dat je met hem/haar naar het klasje, de
kindjes en de juf gaat en dat je hem/haar nadien komt halen. Ook als je merkt dat je
peuter het niet echt begrijpt of wat weerstand toont, hoef je hem/haar niet nodeloos
extra gerust te stellen. Want dat hee dikwijls het verkeerde eﬀect en doet je peuter
vermoeden dat er iets onaangenaams gaat gebeuren.
Bij het afsluiten van dit uurtje krijg je nog de mogelijkheid om juf Annelies nog wat
vragen te stellen. Ook nadien kan je je vragen nog kwijt, zij het dan via e‐mail of aan de
schoolpoort.
Zo, we hopen hiermee de drempel naar de kleuterschool voor jouw kleuter (én voor de
mama’s en papa’s) weg te nemen om een vlo e start mogelijk te maken.
Kijk met je kleuter ook al op www.goezokessel.com. Want daar vind je veel foto’s van
de peuterklas.
Tot binnenkort!

Het GOEZO!-kleuterteam

Wij kijken er naar uit!

