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Petegem-aan-de-Leie, september 2020
Beste Ouder,
Na de herfstvakantie kan uw zoon / dochter of kunnen uw zonen / dochters starten op onze school.
Om de instap wat gemakkelijker te maken, nodigen we u en uw kindje uit om samen een bezoekje te brengen aan
de klas op maandag 26 oktober 2020 tussen 16.15 uur en 17 uur. Om praktische redenen kan het enkel op dit
moment. Dank voor uw begrip daarvoor.
Enkele raadgevingen aan ouders
Mogen we in functie van een goede start nog volgende raadgevingen meegeven om uw kind, vooral als jonge
kleuter of peuter, goed voor te bereiden.
• Begin tijdig over schoolgaan te praten,... vertel uw kindje dat hij /zij nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zal leren
kennen, nieuwe spelletjes zal leren en dat de juf verhaaltjes zal vertellen.
• Zeg ook duidelijk dat mama en /of papa niet op school blijven, maar hem /haar 's avonds (of 's middags) terug
komen ophalen... Leg uw kindje het hele verloop van de dag uit... zo weet hij /zij wanneer u terug mag
verwacht worden...
• Wees steeds positief over het schoolgaan, maar vertel ook de waarheid. Als er een broertje of zusje op school zit,
maak dan duidelijk dat deze niet in dezelfde klas zullen zitten.
• Oefen met het kind zo veel mogelijk de vaardigheden die van pas komen op school: jasje opendoen en sluiten,
schooltas open maken, naar het toilet gaan, enz... (Wie op onze school volle maaltijd neemt, eet met lepel,
vork en mes. Kinderen leren dit,... met vallen en opstaan. Een (genaamtekend) slabbetje mag zeker bij de
kleuters...).
• Maak tijdens het opendeurmoment kennis met de school, de klasgenootjes en de juf, zo wordt de drempel kleiner
om te starten.
• Ga samen een boekentas (een stevige, genaamtekende boekentas die op de rug kan gedragen worden is
ideaal), een drinkbusje, fruitdoosje, koekdoosje en eventueel een brooddoos, ... kopen.
... En dan is het zover, de eerste schooldag!
Vele kinderen hebben het wat moeilijk de eerste dagen, niet omdat ze niet graag naar school komen, maar wel
omdat ze gescheiden worden van hun liefste mama of papa. Maak daarom het afscheid zo kort mogelijk, anders
lijdt uw kind alleen maar langer.
Kinderen die van uit een crèche komen of van bij een onthaalmoeder hebben het in dit opzicht misschien iets
makkelijker. Zij zijn immers het afscheid nemen al gewoon.
Voor kleine kinderen: zindelijk zijn en schoolrijp zijn
Waarschijnlijk hebt u al een geruime tijd geoefend met het zindelijk worden en is uw kindje helemaal of nog niet
helemaal zindelijk. Wij kunnen geen kindjes weigeren als ze niet zindelijk zijn, maar de klasdag verloopt natuurlijk
vlotter als dit wel zo is. In de klas gaan de kinderen op regelmatige tijdstippen naar het toilet.
Nogal wat ouders verwarren schoolrijp zijn met zindelijkheid.
Sommige kinderen zijn meer schoolrijp dan anderen... Wanneer een kind naar de school vraagt of zich thuis of bij
de onthaalmoeder verveelt, dan is het tijd voor de grote stap.
Misschien beslist u om uw kindje pas later met de school te laten starten. Gelieve ons daarvan dan te verwittigen.
Voor inlichtingen en vragen staan wij tot uw beschikking.
Wij wensen van harte dat u en uw zoon of dochter een goede start mogen maken op school en dat jullie zich snel
bij ons thuis mogen voelen.
Hartelijke groet,
Veronique Mesure en het schoolteam van Basisschool Sint-Hendrik Petegem-aan-de-Leie
directie
P.S.: Indien u nog geen inschrijvingsfiche invulde of een kopie van de SIS-kaart, ISI+-kaart of KidsID van uw kindje
liet maken, gelieve die dan op de dag van het openklasmoment op het secretariaat te laten kopiëren a.u.b.

