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Aan alle ouders en hun kinderen die in het schooljaar 2020-2021 als nieuwe leerling naar onze school komen...

Beste ouder(s),
Binnenkort komt je zoon of dochter bij ons naar school.
In deze brief staat wat praktische informatie.
Kleuters die twee jaar en zes maanden zijn op een instapdatum, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten
worden.
Normaal gezien is er een ouderinfoavond op de eerste vrijdag van het schooljaar. Dit zou op 4 september zijn, maar dit
schooljaar zal dit niet zo zijn. De juf zal u een bundeltje bezorgen met de info die normaal gezien op die avond wordt
gebracht.
Uw kind in de peuter-/kleuterklas wordt verwacht na één van de volgende vakanties
De instapdata zijn: de eerste schooldag na de zomervakantie,
de eerste schooldag na de herfstvakantie,
de eerste schooldag na de kerstvakantie,
de eerste schooldag van februari,
de eerste schooldag na de krokusvakantie,
de eerste schooldag na de paasvakantie,
de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie
Sinds de zomervakantie hangen de klaslijsten van de leerlingen die in 2020-2021 starten aan de klas naast de
schoolpoort uit, maar je kan de lijsten ook op de website van de school (www.shpetegem.be) terug vinden. Op die
manier kan je bekijken in welke klas je zoon of dochter het komende schooljaar les zal volgen.
Om de start op school voor te bereiden kan je samen met je kindje een bezoekje aan de school en de klas brengen op
de maandag voor de vakantie waarop uw kindje naar school zal beginnen komen en dit tussen 16.15 uur en 17 uur.
De meest recente berichten, b.v. het allernieuwste schoolreglement, met heel wat praktische info (schooluren, opvang,
uitstappen, …) kan je raadplegen via onze website. Op vraag, bezorgen we je deze documenten op papier.
In de loop van het schooljaar bezorgen we je maandelijks een “nieuwsbrief” waarin de meest recente mededelingen
(uitstappen, activiteiten, …) staan.
Voor foto’s uit de klas dien je je aan te melden via het ‘gimme’-platform. Zo krijgen enkel (groot)ouders van kinderen
van de klas de foto’s te zien. Bij de nieuwsbrief van de eerste schooldag vind je meer info hierover.

Wij willen ook aangeven om de juffen of meesters en ander onderwijzend personeel, de administratief medewerkers
en/of de directeur aan te spreken bij één of andere vraag,... Van ons mag je dit ook verwachten, omdat we graag nauw
en goed samenwerken.
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Juf Nadine
Juf Eline
Juf Delphine
Meester Peter M.
Juf Chloë
Juf Anja
Meester Carl
Meester Nick
Mevr. Marleen, Marjolijn, Ellen

e-mailadres
directie@shpetegem.be
carolien.p@shpetegem.be
sofie.b@shpetegem.be
veronique.ds@shpetegem.be
mieke.dk@shpetegem.be
ellen.v@shpetegem.be
priscilla.db@shpetegem.be
kristel.b@shpetegem.be
julie.d@shpetegem.be
charlotte.vh@shpetegem.be
Kaatje.dm@shpetegem.be
marlies.dc@shpetegem.be
annelies.c@shpetegem.be
mariska.m@shpetegem.be
tine.b@shpetegem.be
sharon.v@shpetegem.be
ilse.vh@shpetegem.be
annelien.v@shpetegem.be
ronny.dp@shpetegem.be
barbara.v@shpetegem.be
peter.h@shpetegem.be
nadine.a@shpetegem.be
eline.s@shpetegem.be
delphine.h@shpetegem.be
peter.m@shpetegem.be
chloe.dv@shpetegem.be
anja.w@shpetegem.be
carl.t@shpetegem.be
nick.dg@shpetegem.be
administratie@shpetegem.be

Met jou hopen wij alvast voor jouw kind(eren) op een heel fijne start op onze school. Wij wensen dat ze het bij ons
echt goed hebben en willen al het mogelijke doen om dit te bekomen.
Laat dus zeker niet na ons je wensen en vragen kenbaar te maken.
Op die manier kunnen alle kinderen dag na dag met een zonnig gezicht en vol zelfvertrouwen de schoolpoort binnen
stappen.
Van harte wensen wij aan iedereen die op onze school komt een welkom gevoel toe en een heel fijne schooltijd!
In naam van het hele schoolteam van Basisschool Sint-Hendrik Petegem,
Veronique Mesure directeur

Aan ouders van peuters en kleuters:
leder jaar krijgen kinderen, leerkrachten en ouders heel wat nieuwigheden te verwerken.
De kleuters, die hun eerste pasjes op de speelplaats zetten, moeten heel wat nieuwe indrukken in zich
opnemen. Het is dus normaal dat ze er soms bang en/of onwennig bijlopen.
Opdat ieder kind zich echt op onze school zou thuis voelen, richten we infomomenten voor ouders in. Dan
kunnen ouders contacten leggen met de leerkrachten en de school. Bij een bezoekje vooraf met de kinderen
kunnen zij al eens begeleid hun eerste indrukken verwerken.
Mogen we in functie van een goede start nog volgende raadgevingen meegeven om je kind, vooral als jonge
kleuter of peuter, goed voor te bereiden:
Begin tijdig over schoolgaan te praten. Vertel je peuter 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 de peuter het hele verloop van de dag uit, zo weet hij /zij wanneer je 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 …
Wie op onze school volle maaltijd neemt, eet met lepel, vork en mes. Dit vraagt van de school heel wat meer
moeite, maar kinderen moeten dit ook leren met vallen en opstaan.
Ga vooraf eens kennis maken met de school en met de juf en neem uw peuter mee bij de inschrijving.
Ga samen een boekentas (een stevig niet al te klein rugzakje is ideaal), een fruit-/koekdoosje, een drinkfles
kopen.
Schoolrijp en zindelijk zijn:
Sommige kinderen zijn meer schoolrijp dan anderen. Wanneer een kind naar de school vraagt of zich bij de
onthaalmoeder verveelt, dan is het tijd voor de grote stap. We helpen hen alvast te groeien in hun
ontwikkeling.
Het is fijn als je kindje zindelijk is als hij/zij naar school komt. Zo kan de onderwijstijd zo intensief mogelijk
voor onderwijs gebruikt worden, maar het kan gebeuren dat dit nog niet zo is. Door regelmaat en het
gezamenlijk nastreven hiervan tussen de school en thuis, lukt dit wel vrij snel. We werken hier samen aan
om dit zo vlot mogelijk te leren.
En dan is het zover, de eerste schooldag:
Sommige kinderen wenen 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, zo niet lijdt
je 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.
Vanuit de school krijgen de kinderen een heen- en weerschriftje, waarin tussen de school en thuis kan
gecommuniceerd worden.

Aan ouder(s) van een leerling die naar het eerste leerjaar komt of als instapper in een ander leerjaar:
Het op voorhand even naar school komen en kennis maken met de school, de klas en de leerkrachten, maakt
dat hun laatste vakantienachten ietwat rustiger verlopen... Ze weten dan immers al wat er zal gebeuren en de
voor hun belangrijkste vragen kregen al inhoud.
Materiaal:
Het enige wat nodig is om aan te kopen, is een boekentas met pennenzak, fruit- of koekdoosje en drinkfles.
En eventueel een lunchdoos.
Alle andere zaken worden door de school voorzien.
Er wordt een kartonnen huismap door de school gegeven die met een mooie foto of een leuke prent kan
versierd en geplastificeerd worden. Deze mag eventueel door een eigen elastiekmap naar keuze vervangen
worden, maar dit moet niet.
Voor het sporten is het volgende nodig:
Turnmateriaal:
* een eerste T-shirt met het schoollogo krijgen ze van de school,
* een zelf aan te kopen turnzak,
* een zelf aan te kopen donkere short (zwart of blauw) en
* zelf aan te kopen sportschoenen met witte zolen (!), eventueel met velcro-sluiting en sokken.
Zwemmateriaal:
* zelf aan te kopen: voor de jongens: een zwembroek (geen losse short), voor de meisjes een badpak (geen
bikini) in een sportzak met handdoek,
* een blauwe badmuts, deze kan eventueel op school aangekocht worden.
Van de ouderraad krijgen de kinderen een fluo boekentashoes om goed op te vallen in het verkeer.
De eerste schooldag:
Alle leerkrachten zullen de kinderen die eerste schooldag alvast op de speelplaats staan opwachten.
Vanuit de school krijgen de kinderen een agenda, waarin het huiswerk en de lessen genoteerd worden,
waarin mee te brengen materiaal wordt geschreven en tussen de school en thuis kan gecommuniceerd
worden.

Tot binnenkort!

