Welkom!
INFORMATIE VOOR OUDERS - DE MEIDOORN
SCHOOLJAAR 2021-2022

Beste ouders,
We zijn blij om u vandaag te kunnen en mogen verwelkomen op de school, in de
klas!
We nemen u mee doorheen een aantal zaken betreffende de school, de klas en de
nog geldende coronamaatregelen.

Inleiding
Inhoud van deze presentatie
Inleiding
deel 1: algemene info en
schoolinformatie
Deel 2: informatie van de leerkracht
van uw kind

U krijgt deze presentatie begin september ook nog doorgestuurd
Zo kan u er achteraf nog eens doorbladeren.
Onze infobrochure en schoolreglement geven nog heel wat uitgebreider en
gedetailleerde, aanvullende informatie,
Neem zeker even de tijd om ook deze documenten eens door te nemen. Verder in
de presentatie zal u informatie vinden over bij wie en wanneer u met uw vragen
terechtkunt.
We wensen uw kind(eren) alvast een fantastische start in het nieuwe schooljaar en
kijken uit naar een fijne samenwerking.

Deel 3: corona-maatregelen

Catherine Vermeire, directeur De Meidoorn
Het hele Meidoornteam
10/09/2021
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Deel 1
ALGEMENE INFORMATIE
SCHOOLORGANISATIE

Directie:
catherine.vermeire@coltd.be (pedagogisch kleuterschool)
barbara.teirlynck@coltd.be (pedagogisch lagere school)
Zorgcoördinatoren:

Contactgegevens

cathy.delille@coltd.be (kleuterschool)

inge.vanbeveren@coltd.be (lagere school)
Onthaal en secretariaat
secretariaat.demeidoorn@coltd.be

Zuidmoerstraat 125
9900 Eeklo

info.demeidoorn@coltd.be
Leerkrachten: steeds via mail te bereiken

voornaam.naam@coltd.be
Telefonisch zijn we te bereiken op 09/341.82.36, van 8.00 tot 16.30
Steeds welkom, enkel op afspraak, tenzij in crisissituaties.
10/09/2021
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Begin en einde
van de lessen
Wat is niet gewijzigd?

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

13.25 – 15.20

13.25 – 15.20

13.25 – 15.20

13.25 – 15.20

Begin- en einduren zijn ongewijzigd.
Om 8.30 stipt sluiten we de poorten.
Ben je te laat? Dan kan uitzonderlijk gebeuren.
In dat geval moet je je aanmelden aan het secretariaat.
Je kan aanbellen aan onze poort aan het bureel van de directie of aan de
buitendeur van onze hoofdingang (gebouw lagere school)
Zet je kind niet over de poort, want de buitendeuren zijn bij de start van de
lessen elektronisch op slot!
Je kan NIET naar de klas gaan met je kind (corona-maatregel – zie verder)
Ook om je kind tijdens de lessen op te halen, meld je je steeds aan.

10/09/2021
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1. We behouden de “zachte landing”
De kinderen spelen om 8.15 niet meer op de speelplaats als ze op
school komen, maar gaan meteen naar de klas.

Begin en einde
van de lessen
Wat is anders?

10/09/2021

1. Ouders komen niet op de speelplaats en in het schoolgebouw
(corona-maatregel).
We brengen de kinderen tot bij u.
- Kleuters: afhalen gebeurt zoals in juni, dus via het parcours dat
vertrekt aan de kleuterpoort. (zie deel 3 corona-maatregelen)
- Lagere school: alle kinderen verlaten de school via de speelplaats van
de lagere school.

DE MEIDOORN
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KLEUTERS

Brengen van de
kleuters

• De kleuters komen op school aan tussen 8.15u en 8.30u.
• Alle kleuters komen binnen langs de kleuterpoort (groen hek)
De kleuters kunnen tot aan de kleuterpoort worden gebracht, vanaf daar
stappen ze zelfstandig naar de klas of onder begeleiding van
een leerkracht.

• Let op!
Ouders dragen een mondmasker van zodra ze op het schooldomein komen,
dus ook aan de kleuterpoort.
10/09/2021
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Mobiliteit op het schooldomein:toegang

10/09/2021
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Te voet...

10/09/2021
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Met de fiets...

10/09/2021
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Met de wagen...
Aan de Dullaert

Elke ochtend van
8.15 tot 8.30
10/09/2021
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Kleuters:
- Jongste kleuters eten hun meegebrachte lunchpakket in de polyvalente zaal
- Oudste kleuters eten hun meegebrachte lunchpakket in de broodrefter

Alle kleuters zitten in klasbubbel en hebben een vaste plaats.

Maaltijden
Broodmaaltijden

Opgelet: een kleuter brengt alles mee, dus ook drinken.
Voorzie dus ook een flesje water voor bij het middagmaal, want het andere
flesje staat in de klas.

We kunnen steeds helpende handen gebruiken tijdens de middagpauze.
Hiervoor doen we nu al een beroep op vrijwilligers.
Wil je ons ook komen meehelpen? Laat je horen! 09/341.82.36 of via mail.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en je bent verzekerd.
Gelieve uw kind zo vaak mogelijk naar huis te laten komen over de middag.
Dit is voor de kinderen even een rustmomentje uit de drukte.
10/09/2021
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Kleuters
Lagere school

Maaltijden
Warme maaltijden

Er worden vanaf 1 september terug warme maaltijden aangeboden.
Organisatorisch is het niet mogelijk om de kinderen hier in klasbubbels te laten
eten.
Bij wijziging van de richtlijnen – als warme maaltijden verplicht in de klasbubbel
moeten genuttigd worden – bieden we geen warme maaltijden meer aan.
Kleuters die nog een luier dragen kunnen niet warm eten. Er is daar geen
mogelijkheid om de kls te verversen.

Gelieve uw kind zo vaak mogelijk naar huis te laten komen over de middag,.
Dit is voor de kinderen even een rustmomentje uit de drukte.

10/09/2021
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KINDEREN AFHALEN

• Kinderen worden opgehaald aan de kleuterpoort.

Kleuters afhalen

• De leerkracht zal samen met haar klasgroep achter de nadars staan. Als
alle juffen er zijn, wordt de poort geopend. Dan kan u uw kleuters afhalen
en de route naar buiten volgen langs de andere poort.
• Ouders dragen steeds een mondmasker als ze op het schooldomein
komen!

10/09/2021
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U vindt ons schoolreglement online op onze website vanaf 1 september.

Het schoolreglement

Wenst u een papieren versie?
Dat kan u aanvragen via de klastitularis.
De ondertekende akkoordverklaring ontvangen we graag ten laatste 6 september.

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen:
- de school is verplicht om bij schoolverandering aan de nieuwe school door te
geven als er een verslag of gemotiveerd verslag is voor de betreffende leerling.
Een kopie moet bezorgd worden aan de nieuwe school.
- een verwijzing naar gebruik sociale media ivm respect voor privacy-regelgeving en
opgestelde gedragsregels vanuit de school

10/09/2021
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In onze infobrochure vindt u heel wat praktische informatie over de
schoolwerking en onze organisatie.
Ook de bijdrageregeling kan u daar in vinden, net als de
schoolkalender.

De infobrochure

De infobrochure vormt één geheel met het schoolreglement.
U vindt de infobrochure ook op de website
Wenst u een papieren versie?
Dat kan u aanvragen via de klastitularis.

10/09/2021
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Schoolorganisatie
kleuterschool

We werken met niveaugroepen: jongste kleuters (peuters en 3-jarigen)
en oudste kleuters (4- en 5- jarigen)
We hebben 4 klassen van de jongste kleuters en 6 klassen van de oudste
kleuters.
We hebben ook één onthaalklas, waar nieuwe peuters/kleuters de kans
krijgen om in klein groep te wennen aan schoolse vaardigheden en
zindelijkheid.
We hebben heel wat zorgleerkrachten die kleuters helpen met specifieke
noden. Dit kan in de klas of met een klein groepje in het zorglokaal. (juf
Mieke, Juf Kathleen, Juf Greta, juf Vivianne en juf Marijke)
De brugfiguur van de kleuterschool (Juf Vivianne) legt contacten met de
ouders, in samenwerking met Kirsten van WC De Kring
Alle kleuters krijgen 2 uur sport/week (meester Cédric)+ kleuters met
extra nood aan motoriek kunnen een extra aanbod krijgen (zorg: juf
Annelien)
Er wordt heel veel ingezet op de ontwikkeling van de nederlandse taal.
Juf Mieke dompelt de kleuters op een speelse manier onder in de
ontwikkeling van taal.

Juf Jo zal outdoor learning activiteiten en yoga aan de kleuters geven,
samen met de klasleerkracht.

10/09/2021
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Onze prioriteit:

We spelen in 2 verschillende speeltijden,
zo hebben de kleuters meer plaats om te spelen en te ontwikkelen.

We hebben een speelplaats voor de jongste kleuters.

Onze speelplaats

We hebben een speelplaats voor de oudste kleuters

10/09/2021
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We hebben ook een zone waar de jongste en oudste kleuters samen mogen spelen
(grijze zone)

Onze prioriteit:
Onze speelplaats

Gelieve kledij te voorzien die eens mag vuil worden aub, zodat uw kind écht kan spelen!
Er staat nog heel wat op de planning om te veranderen aan de speelplaats…

Heb jij groene vingers of help je graag mee met onze ”handen-uit-de-mouwen” werkgroep?
Geef dan zeker je gegevens door bij de bevraging die later dit schooljaar komt!

10/09/2021
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Onze prioriteit

We willen dat de kleuters ook buiten op een speelse manier heel wat bijleren.
Daarom zal de leidster regelmatig buiten gaan met de kleuters om in de
natuur heel wat bij te leren.

Outdoor Learning

10/09/2021
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En ook nog dit
schooljaar...
De kleuters zullen dit jaar kennismaken met
ipads in de kleuterklas.

We willen inzetten op de executieve
functies bij kleuters.
Executieve functies zijn functies in je brein
die het mogelijk maken om je gedrag en je
leren te sturen. Het gaat bijvoorbeeld over
het vermogen om te organiseren, je te
kunnen concentreren of om je gevoelens
en gedrag te reguleren.

10/09/2021
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Deel 2
INFORMATIE VAN DE LEERKRACHT VAN JE KIND
KLASINFO

Welkom in onze
klas!!
Samen met Appie verwelkom ik
jullie graag in de klas.

Appie
Juf Saskia
10/09/2021
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Kinderen leren heel veel van elkaar, ze imiteren elkaar.
Een groot gevolg hiervan is dat kleuters zelfstandiger worden, socialer
behulpzamer, creatiever en zelfverzekerd.

Mengklas
In onze klas vindt U kleuters
leeftijd 2de kleuterklas en
leeftijd 3de kleuterklas.
Waarom?

10/09/2021
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TOMAS

TAIMA

JULIETTE

JESSE

LOUISE

MUSA

DANIELLA

EMILIA

SIMON

MAKSIM

ADMIR

LEONIS

ELANI

ALJAHZYE

LEVI

Wie zitten er in
onze klas
AMANI

MATHIS

FELINE

10/09/2021
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Zachte landing
U geeft uw kind af aan de zorgjuffen
aan de kleuterpoort.
De kleuters komen zelfstandig naar
binnen tussen 8u15 – 8u30.
Uw kleuter komt toe, hangt de jas aan
de kapstok, maakt z’n schooltas leeg.
Waterflesje op de tafel, fruit in de
mand.
Vervolgens worden de handen
gewassen.

In dit kwartier worden er heel wat
materialen aangeboden waarmee uw
kleuter even zelfstandig aan de slag
kan.

10/09/2021
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Onthaal

Ons Goeie morgenlied
https://www.youtube.com/watch?v=E2P1qnSlv3g

Op dit moment :
Zitten we samen in de kring.
Wordt iedere kleuter begroet.
Geven we onze schildpadjes eten.
Zingen we een ‘goeiemorgen’-lied.
Is er een klasgebed.
Kiezen we een klasbaasje, dat dan naast de juf
in de zetel mag zitten.
Gaan we op zoek naar welke dag het is
‘vandaag’.
Bekijken we het weer.
Krijgen we ook even de tijd om iets te zeggen.

10/09/2021

Onze schildpadjes: Vlekje en Cesar
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- Brainstorm rond een thema

Klassikale
activiteit

- Waarneming

- Een godsdienstmomentje

- Een lied of versje aanleren

- Een verhaal

-…

10/09/2021
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Ik ga aan de slag met een kleinere groep kleuters.

De activiteit varieert:
- Een wiskundige activiteit: een spel, tellen, logische volgorde, vormen, begrippen,…

Begeleide
activiteit

- Een taalactiviteit: vertellen bij prenten, rijmen, letters herkennen, …

- Knutselen

- Kookactiviteit, …

En dit aangepast aan de leeftijd van uw kind.
10/09/2021
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Fruitmoment
Op dit moment eten we, in de
voormiddag, gezamenlijk fruit
in de klas

10/09/2021
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Turnen
- Onze kleuters hebben 2 keer
turnen in de week: op maandag
en vrijdag!
Hiervoor wordt enkel gevraagd
om makkelijke kledij aan te
doen.

10/09/2021
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Middagpauze

- Wie kan laat zijn kind s’middags thuis eten!!
- Uw kleuter kan ‘s middags afgehaald worden om 12u05 op de speelplaats.
- Uw kleuter kan bij ons op school boterhammen of een warme maaltijd nuttigen indien u
hem/haar niet kan komen afhalen (de vergoeding hiervoor komt op de schoolrekening).

De poort gaat in de namiddag terug open om 13u10. Ouders komen niet op de speelplaats.
Om 13u25 hervatten de lessen

10/09/2021
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Einde klasdag
15u20 is onze klasdag gedaan,
U kan uw kind afhalen op de
speelplaats…

10/09/2021
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Wanneer uw kind jarig is, staat onze dag in het teken van uw kind.
We hechten veel belang aan deze speciale dag.
We voorzien:

Het vieren van
een jarige

- Een kroon
- Een kadootje
- Een boek met tekeningen van de kleuters
- Er wordt gezongen
- De jarige is ook steeds ons klasbaasje die dag
-…

Indien uw kind wil/ mag trakteren in de klas, dan laten wij enkel nog individueel verpakte
cakejes of fruit toe.
Snoep, taart, donuts, … worden niet meer toegelaten.
Dit geldt ook voor individuele geschenkjes.
Wanneer u dergelijke zaken meebrengt naar de klas, zullen deze terug meegegeven
worden naar huis.

10/09/2021
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Uitstappen
- Toneel
- Bos
- Boerderij
-…

HIERVOOR DIENT UW KLEUTER
STEEDS EEN FLUOJAS AAN TE
HEBBEN NAAR SCHOOL.
10/09/2021
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Mee op de 1ste
schooldag
- Schooltas met daarin een herbruikbare flesje
water en een stuk fruit.
Zorg ervoor dat de naam of het symbool van
uw kleuter op de fles, boterhamdoos en op het
fruitdoosje staat.
- Twee dozen papieren zakdoekjes
-Twee leuke foto’s om te gebruiken in de klas
(niet te groot)
- Een fluojas (met naam erop)

Indien u nog niet in het bezit bent van een
fluojas kan de school hier ook voor zorgen.
Het bedrag hiervoor komt dan op de
schoolrekening.
- Uw kleuter krijgt van mij een herbruikbare
tas .Deze zal gebruikt worden om
knutselwerkjes mee te nemen naar huis en
moet telkens weer meekomen naar de klas.
10/09/2021
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Praatmoment

Dit schooljaar zullen er 2 praatmomenten plaatsvinden.
Op zo’n moment wordt er samen met de juf gekeken naar hoe uw kleuter het in de klas
maakt.

Ook is dit een moment waarop u zelf naar extra info omtrent het klasgebeuren kan
vragen.
Data volgen.

10/09/2021
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- 1ste trimester:

- Start nieuwe schooljaar: woensdag 1 september
- Maandag 4 oktober: pedagogische studiedag
- Infomoment 2° kleuterklas 11 of 19 oktober

- 1-5 november: Herfstvakantie

Belangrijke data

- Donderdag 11 november: Wapenstilstand (GEEN SCHOOL)
- Vrijdag 12 november Pedagogische studiedag
- 24 december 2021 – 9 januari 2022: Kerstvakantie

- 2de trimester:
- - woensdag 2 februari :Pedagogische studiedag
- 28 februari-4 maart: Krokusvakantie
- 14 of 15 maart: infomoment 3° kleuterklas
- 4 – 15 april: Paasvakantie

10/09/2021
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- 3de trimester

- Maandag 2 mei : Facultatieve verlofdag

- Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: Brugdag en Hemelvaart (GEEN SCHOOL)

Belangrijke data

- Maandag 30 mei: Facultatieve verlofdag
- Maandag 6 juni: Pinkstermaandag (GEEN SCHOOL)
- Dinsdag 21 juni: Afscheid 3°kleuterklas
- Donderdag 30 juni: laatste school dag

10/09/2021
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Deel 3
CORONA-MAATREGELEN OP DE SCHOOL
CODE GEEL
!!VOLGENS RICHTLIJNEN GEKEND OP 28/08/2020!!
!!WIJZIGINGEN STEEDS MOGELIJK!!

- Mondmaskerplicht voor ouders
(vanaf betreden schooldomein COLTD, dus ook buiten domein van De Meidoorn)

Coronamaatregelen
Algemeen:
in en rond de
school

10/09/2021

-

Aandacht voor handhygiëne

-

We beperken de toegang van volwassenen in ons schoolgebouw.
U kan niet zelf tot de klas gaan, in geen enkel geval.
Wenst u de leerkracht te spreken, dan maakt u steeds een afspraak.
Aanmelden kan aan het secretariaat

-

Wordt u op school verwacht na afspraak, of kan u niet telefonisch geholpen worden
en komt u graag langs?
Dat kan uiteraard. Bij aanmelding aan het secretariaat moet u zich registreren. We
noteren uw naam, de reden van uw bezoek en met wie u een afspraak heeft. Deze
gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

-

Komt u uw kind afhalen op de afhaalplaatsen? Respecteer de in de samenleving
geldende maatregelen, zowel op de straat als op het schooldomein. Draag een
mondmasker en hou afstand.

DE MEIDOORN
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UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL. WAT DAN?

Coronamaatregelen

De leerling wordt
opgevangen in een
afzonderlijke
ruimte.(ruimte naast
bureau directie)

We verwittigen
onmiddellijk de ouders
en vragen u uw kind te
komen ophalen.

We ontsmetten het
lokaal en het materiaal
waarmee de leerling in
aanraking kwam.

Het is belangrijk dat
zieke kinderen niet naar
school worden
gestuurd!

Uw kind wordt ziek op
school. Wat Dan?

10/09/2021
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EEN LEERLING MET EEN KRIEBEL IN DE KEEL, HOESTJE, NEUSLOOP,...

Coronamaatregelen
Bij vermoeden dat uw kind ziek is, zullen we u steeds opbellen.
Gelieve ervoor te zorgen dat er steeds een actueel
telefoonnummer gekend is op de school, zodat we u of een
familielid/kennis kunnen bereiken bij vermoeden van ziekte.
Verkouden?
Een hoogrisicocontact?
Besmet met covid19?
Is uw kind besmet met covid19 of had het een
hoogrisicocontact?
De regels rond quarantaine en contacttracing blijven dezelfde
als vorig schooljaar.
Verwittig dus steeds de school, zodat ook wij het nodige
kunnen doen én kunnen afstemmen met u hoe uw kind
onderwijs kan krijgen...
10/09/2021
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OUDERS OP SCHOOL?

•Zeker welkom maar steeds na afspraak, mét mondmasker en
altijd respect voor social distancing.
• Ouders willen leerkracht/directie spreken?

Coronamaatregelen
Ouders op school?

10/09/2021

•Stuur een mailtje of bel naar de school voor een afspraak
09/341 82 36 of directie@demeidoorn.be
•Blijf je graag op de hoogte? Volg dan onze Facebookpagina of
neem een kijkje op onze website www.demeidoorn.be.
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Aan iedereen een
fijne start!

10/09/2021
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