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GIJS

TESS

Ken je deze gezichten al?  Gijs Goebezig en
Tess Handig.  Je kan ze zo wat over de hele school
tegen het lijf lopen.  Gijs is een goedgemutste vliegende
spetter.  Heb je z’n dikke duim al
gezien?
Tess steekt Gijs een handje toe
wanneer hij het eens moeilijk heeft.  
Handig toch? Straks leer je ze beter
kennen.  Misschien komen ze ook wel
in jouw klas op bezoek!
Ben jij ook al goe(d) bezig??

SOCIALE VAARDIGHEDEN
•
•
•
•
•

relatiewijzen
omgangsvormen
samenspelen
conflicthantering
anti-pestbeleid
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VERWELKOMING
door directeur Carl Vangheluwe
WWW.SBSDEVLIEGER.BE
INSCHRIJVINGSPROCEDURE
(www.kieseenschoolinroeselare.be)

GIMME
RONDLEIDING
KIDZ

INSCHRIJVEN?
Digitaal aanmelden
vanaf 1 februari 2018
www.kieseenschoolinroeselare.be
• capaciteitsbeperking van 50 leerlingen
per geboortejaar
• voorrangsregeling (broer/zus, kinderen
van personeel, sociale mix)
• afstand van thuis of werk tot aan de
school

door verantwoordelijke Linne

ALGEMEEN

Onthaal kleuters vanaf 8u.

Werking eetzaal

•
•
•
•

• keuze tussen
warme maaltijd (standaard,
vegetarische of varkensvrije maaltijd)
of eigen lunchpakket
• hulp van vrijwilligers
• maandmenu op de website

kiss & ride: veilig uit de auto
kort afscheid in de onthaalruimte
zachte landing op de eerste schooldag
de juf brengt de kleuters naar de
speelplaats

schooluren
voormiddag

namiddag

Stedelijke Basisschool De Vlieger
Hoogstraat 58
8800 Rumbeke

maandag

8.30u. - 11.40u.

13.15u. - 16u.

dinsdag

8.30u. - 11.40u.

13.15u. - 16u.

woensdag

8.30u. - 11.15u.

051 23 19 76
info@sbsdevlieger.be

donderdag

8.30u. - 11.40u.

13.15u. - 16u.

vrijdag

8.30u. - 11.40u.

13.20u. - 15u.

INHOUD VAN DE RONDLEIDING
KLEUTERKLAS
• boeiende thema’s die aansluiten bij de leefwereld
• vele leeruitstappen: doen, zien, ondervinden
• taal staat centraal in elke klas: vb. klaspop Jules in de
eerste kleuterklas
• kringmomenten evolueren in intensiteit van peuter
naar 3e kleuter
• hoekenwerk: zelf keuzes leren maken
• voorbereiding scharniermoment 3e kleuter en 1e
leerjaar
• ICT : gebruik van
klascomputer en tablets

LAGERE SCHOOL
•
•
•
•

degelijk onderwijs met recente methodes
boeiende materialen en werkvormen
goede voorbereiding op secundair onderwijs
ICT: computerklas – iPad – digitale  borden

LEUKE UITSTAPPEN
• schoolreizen vanaf de peuterklas
• meerdaagse uitstappen in de lagere school

ZORGZAME SCHOOL
• aandacht voor de totale ontwikkeling
• goede opvolging vanaf de peuterklas
• d.m.v. observaties bewaken we de ontwikkeling van de
kleuters
• vele evaluaties en duidelijke rapportering in de lagere
school
• zorg voor wie een duwtje nodig heeft
• extra uitdaging voor wie wat meer aankan
• oudercontacten
• zorgjuf - zorgcoördinator
• samenwerking met CLB en externe hulpverleners
• ouders worden steeds betrokken in zorgverhaal

AFSLUITEN VAN DE SCHOOLDAG
•
•
•
•

ophalen onder toezicht tot 15 min. na schooltijd
thuisrijen naar Kerkplein, Blommestraat en ‘t Kapoentje
schoolbus
opvang op dezelfde locatie: KIDZ

KLEUTERBEWEGING
•
•
•
•
•
•

COMMUNICATIE

2u/week met nadruk op “bewegen”
aparte kleutergymzaal, gedeeld gebruik met BKO - KIDZ
geen speciale schoenen/kledij
fietsen
zandbak
sportdag

•
•
•
•
•

Gimme: digitaal platform
kleuters: heen- en weerboekje
lager: klasagenda
schoolkrant
www.sbsdevlieger.be

ZINDELIJKHEID
• we verwachten dat uw kind zindelijk is
• indien niet zindelijk, werken we samen met
de ouders
• zindelijkheidskoffer kan ontleend worden
• op vaste tijdstippen
toiletbezoek
• toiletjes bij elke
kleuterklas
• kinderverzorgster
in de peuterklas

OPEN SCHOOL

SPEELPLAATS

MOOI MEEGENOMEN

•
•
•
•

• aparte speelplaats voor kleuters met spelaanbod
• uitnodigende speelplaats: pingpongtafel,
voetbalveld, spelcontainer, klimmuur,  ...

• tal van leuke activiteiten voor kinderen en (groot)
ouders: grootouderfeest, paaseierenraap,
schoolfeest, kaarting ...
• schoolfotografie tegen een zacht prijsje

ouders steeds welkom met vragen of opmerkingen
vele klasactiviteiten samen met ouders bij de kleuters
openklasdag in de lagere school
ouderraad – helpende handen

