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Beste ouders
Van harte welkom in GO! basisschool de Bijenkorf.
Met deze infobrochure stellen wij graag onze kleuterschool voor. Een school kiezen voor je kind is een
belangrijke keuze. Neem er tijd voor en kies een school waar je je goed bij voelt. Het is belangrijk om je
kind tijdig in te schrijven. Dit kan tijdens inschrijvingsperiodes die centraal zijn afgestemd voor alle
basisscholen in Dendermonde. Deze periodes gelden ook voor kinderen die van school willen
veranderen.
Wie mag inschrijven?
Alle kinderen die geboren zijn in 2020 en voor de eerste keer naar school gaan, ook al is dit pas in
september 2023 en oudere kinderen die vanaf volgend schooljaar van school willen veranderen.
Wanneer kan je je kind inschrijvingen?
periode 1: vanaf dinsdag 1 februari 2022 t.e.m vrijdag 25 februari 2022
Inschrijvingen voor broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school en kinderen
van personeel van de school.
periode 2: vanaf maandag 7 maart 2022
Inschrijvingen voor iedereen.
Instapdata schooljaar 2022-2023
Als je kind 2 jaar en 6 maanden is mag het starten op volgende data:
Donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag): kinderen geboren t.e.m. 01/03/2020
Maandag 7 november 2022 (na de herfstvakantie): kinderen geboren t.e.m 07/05/2020
Maandag 9 januari 2023 (na de kerstvakantie): kinderen geboren t.e.m. 09/07/2020
Woensdag 1 februari 2023 (eerste schooldag van februari): kinderen geboren t.e.m. 01/08/2020
Maandag 27 februari 2023 (na de krokusvakantie): kinderen geboren t.e.m. 27/08/2020
Maandag 17 april 2023 (na de paasvakantie): kinderen geboren t.e.m 17/10/2020
Maandag 22 mei 2023 (na het hemelvaartverlof): kinderen geboren t.e.m 22/11/2020
Kinderen geboren op 23 november 2020 of later kunnen pas instappen op 1 september 2023, maar
kunnen wel al inschrijven
Lesuren:
Van 8.30 u tot 12.05u en van 13.20u tot 15.15u
Voorschoolse opvang:
vanaf 7u
Naschoolse opvang:
tot 18u
Voor langere opvang (tot 19u) en opvang op woensdagnamiddag en in de vakantieperiodes:
IBO De Rakkertjes:
Jana De Wilde - 0472-48 00 15 - jana.dewilde@dendermonde.be
Sharon Pesant - 0472-48 00 16 - sharon.pesant@dendermonde.be
Ine Marien - 0499-55 79 69 - ine.marien@dendermonde.b

Inschrijven in onze school

Indien je beslist om je kind in onze school in te schrijven, onthalen wij jullie op onze eigen warme,
laagdrempelige en kindvriendelijke manier.
Omdat we voor je kind heel goed willen zorgen is het belangrijk dat we gegevens en informatie delen en
samen onze verwachtingen bespreken. Daarom houden we tijdens of kort na de inschrijving van je kind
een intakegesprek.
Wenmomenten
Wanneer je kind ingeschreven is krijgt het de gelegenheid om een 3-tal momenten te komen wennen in
onze kleuterschool, dit om het een veilig en geborgen gevoel te geven. We starten hiermee drie weken
voor de instapdatum.
Om de wenmomenten vlot de kunnen organiseren , maken we graag volgende afspraken:
 De kleuterjuf van je kind contacteert je om de wenmomenten vast te leggen.
 We verwachten van jou (of een vertrouwenspersoon van je kind) dat je gedurende het
wenmoment aanwezig blijft.
 We organiseren minstens 2 wenmomenten, naargelang de noden van je kind kan het aan het 3de
moment zelfstandig deelnemen of kunnen er nog wenmomenten voorzien worden.
 In elke klas komt één kleuter om beurt wennen.
 Er is maximum één ouder per kind aanwezig.
 De wenmomenten duren een uurtje per kind.
 Je peuter brengt een boekentasje mee met een drinkfles (gevuld met water) en een stukje fruit
 Je troost of begeleidt enkel je eigen kind.
 Je bent (onzichtbaar) aanwezig in de klas: je gaat niet in interactie met andere kleuters of
met de juf.
Onmiddellijk na het wenmoment vindt een evaluatiemoment plaats waarop je vragen kan stellen
aan een beleidsmedewerker.
Wanneer je kind officieel instapt kan je ook, indien nog nodig, even aanwezig blijven.

Onze innovatieve schoolwerking

Welkom in de jongste korf van GO! bs. De Bijenkorf.
Juf Bianca, juf Lindsay en juf Liselot/juf Kaat, bijgestaan door de liefste kinderverzorgster, juf Wendy,
zorgen er samen voor dat jullie kind een warme korf vindt waar het naar hartenlust kan ontdekken,
spelen, leren en groeien.
In onze kleuterschool zijn de klassen ingericht per leefeenheid: jongste en oudste kleuters.
Binnen iedere leefeenheid werken de leerkrachten samen in co-teaching, en niveau en leeftijd
doorbrekend. Op deze manier kunnen we beter tegemoet komen aan de noden van alle kinderen. Onze
klassen zijn flexibele ruimtes waar er wordt geoefend, gepraat, gezongen en gelachen. We wisselen rust
en activiteit af en hebben oog voor ieders tempo. Lachende gezichtjes die in de namiddag met leuke
verhalen naar huis keren … daar halen we onze voldoening uit.
In onze schoolwerking gaat bijzondere aandacht uit naar zelfsturing en eigenaarschap, vaardigheden die
essentieel zijn voor de maatschappij van de toekomst. Dit betekent dat we reeds van bij de jongste
kleuters inzetten op het ontwikkelen van executieve functies. Dit zijn denkprocessen in de hersenen die
ervoor zorgen dat kinderen hun gedrag zelf leren/kunnen sturen. Kinderen worden niet geboren met
deze vaardigheden, maar wel met de potentie om ze te ontwikkelen. Executieve functies spelen een rol
in vele aspecten van het dagelijks leven. Ze zijn cruciaal, niet alleen voor een goede cognitieve
ontwikkeling maar ook voor een adequaat sociaal en emotioneel functioneren. Bovendien liggen
executieve functies aan de basis van leermotivatie en leerprestaties.
Zo leren onze peuters met de zintuigkaartjes ‘de stop, denk, doe’ strategie

Ook leren we aan de hand van zintuigkaartjes de taakgerichtheid versterken.

Wie is wie?

juf Bianca

juf Sandy

juf Lindsay

juf Elke

juf Liselot en juf Kaat

juf Wendy

Binnen de leefeenheid van de jongste kleuters zijn er drie groepen:
Juf Liselot en juf Kaat in de blauwe bijtjesklas
Juf Lindsay in de groene bijtjesklas
Juf Bianca in de gele bijtjesklas
Juf Wendy is onze kinderverzorgster
Juf Elke is onze zorgcoördinator
Juf Kaat is ook nog onze zorgjuf
Juf Sandy is onze juf-van-aanpak, samen met juf Elke en onze directeur Anne zet zij de krijtlijnen uit voor
onze school van de toekomst.
Enkele afspraken
Het is belangrijk dat je kind samen met de vriendjes van de klas aan de schooldag kan beginnen. Breng
je kind dus op tijd naar school.
Sommige kinderen komen een half dagje of gaan over de middag naar huis. Je kind afhalen kan vanaf
12.05u aan de klasjes.
De kleuters die op school blijven, eten samen hun lunchpakket in de klasjes. Als milieubewuste school
vragen wij om de boterhammen in een brooddoos mee te geven. Die kan ’s morgens in de voorziene
box gelegd worden. (Aan de klas, in de hal).
Je kind kan op onze school een warme maaltijd nemen (€2.60) of soep (€0.50). De warme maaltijden
nuttigen de kinderen in de refter.
Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan worden vanaf 13.05u onthaald op de
kleuterspeelplaats.
Denk eraan om de poort te sluiten wanneer je tijdens de middagpauze of tijdens de
lesuren het schooldomein betreedt of verlaat. Een veilige schoolomgeving is de zorg
van iedereen!
Schoolkosten zoals warme maaltijden, voor- en naschoolse opvang en uitstappen worden maandelijks
gefactureerd.
Aan de kapstok heeft de jas van je kind een eigen plekje met symbooltje. Een lusje aan de jas helpt om
deze goed aan de kapstok te hangen.

Kap aan de tenen,
Buigen door de benen
Armen in de mouwen
…Abracadabra Hop!
Mijn jas is niet op zijn kop!

Wat kan er in de schooltas?

Zorg voor een makkelijke schooltas, een tas op kindermaat die je kleuter zelf zeer makkelijk kan
hanteren (open- en dichtdoen). Wij werken elke dag aan zelfredzaamheid en het boekentasje zelf
kunnen open- en dichtdoen hoort daar zeker ook bij.
Een flesje water en/of brikje melk.
Water is de ideale dorstlesser en is tandvriendelijk. Daarom vragen wij om enkel water en/of melk mee
te geven.
Een tienuurtje en vieruurtje: een stuk fruit, een boterhammetje, een koek.
 Er zijn twee vaste fruitdagen in de week: dinsdag en donderdag. Ieder kind krijgt dan een gratis stuk
fruit, gesubsidieerd door ‘Oog voor Lekkers’( vanaf 1/10) en blijven de koekjes thuis.
De overige dagen kan je zelf een stukje fruit/groente (graag al gesneden en in een potje) meegeven.
Een knuffel of fopspeen (deze kan nuttig zijn bij verdriet maar blijft liefst in de boekentas)
Wat vragen we om, indien mogelijk, mee te brengen en blijft er in de klas?
Een pak vochtige doekjes en een doos zakdoeken.
Indien je kind nog niet zindelijk is een voorraadje gewone luiers. Om naar school te komen is een
luierbroekje wenselijk!
Een setje reservekleertjes (van ondergoed tot bovenkledij), een ongelukje is vlug gebeurd. We hebben
steeds reservekleren op school.

Zindelijkheid: Naar het toilet

Aan onze klasjes hebben we toiletjes op kleutermaat. Ook de jongens plassen zittend. De blaas is dan
beter geledigd en het is gemakkelijker om de plasrichting te bepalen. De peuters leren dit. Maar een
ongelukje is nooit ver weg, ook als je kapoen eigenlijk al helemaal zindelijk is. Er zijn zoveel indrukken te
verwerken en dingen te ontdekken, het ‘plassen’ wordt soms gewoon vergeten!
Hoe kan je meewerken aan zindelijkheidstraining?
Toiletmomenten zijn heel belangrijk, mogen we vragen om makkelijke kledij aan te trekken. Op deze
manier kan je kind ook hier werken aan zelfstandigheid.
Oefen thuis op regelmatige tijdstippen om naar het toilet te gaan.
Stimuleer je kleuter om zelf het broekje te laten zakken en op te trekken (makkelijke kledij).
Leer je kind zeggen dat het naar het toilet moet en laat het na het toiletbezoek de handen wassen.

Zindelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend, daarom helpen wij jullie graag met onze originele
zindelijkheidstas. (vraag meer info aan de juf).
Hoera, er is er eentje jarig.
Samen met Anna maken we er iedere keer een spetterend feest van: de jarige mag plaats nemen in de
verjaardagstoel, kaarsjes uitblazen, geschminkt worden, enz.

Nog enkele tips
Zieke kinderen voelen zich niet goed in de klas en blijven het beste thuis.
Als je kind op tijd naar bed gaat, kan het uitgerust naar school komen.
Kijk samen met je kind naar de foto’s op de schoolwebsite.
Betrek je kind bij het klaarmaken van de boekentas.
Naamteken wat je kind meebrengt: boekentas, jas, drankje, koek, fruitdoosje, luier, brooddoos…
Heb je vragen of zorgen, bespreek ze dan met de juf, de zorgcoördinator of de directie. Wil je nog
meer weten? Kom gewoon langs.

Tot binnenkort!

