
Liefste Engelhoekertjes,

Beste ouders,

Na een bijzonder en tegelijk ook feestelijk schooljaar zijn we klaar voor een

flitsende start! 23 kleuters starten op 1 september op de Engelhoek.

Doorheen het schooljaar starten er nog zeven nieuwe vriendjes, hartelijk

welkom!

Wie langs kwam op ons openklasmoment kon de vernieuwde klassen al

bewonderen. In dit bundeltje kan je nog heel wat extra informatie terugvinden.

NIEUWE KLAS & KLASPOPPEN!

Juf Heleen neemt halftijds de jongste

kleuters (peuters & eerste kleuter) onder

haar vleugels in de splinternieuwe

Julesklas.

Juf Elke is de voltijdse klasleerkracht

bij de oudste kleuters (tweede & derde

kleuter) in de Loeloe- & Pompom-klas.



EXTRA PERSONEEL

Juf Valentine komt op maandagnamiddag en donderdag de Julesklas

overnemen. Juf Nathalie, de kinderverzorgster, zal jammer genoeg niet meer

langskomen op school. Ze kreeg een voltijdse job in de Avelgemse scholen.

Wie haar zal vervangen is op dit moment nog niet duidelijk. Meer info volgt

later.

Voor het middagtoezicht en het vlotte verloop in de refter kunnen

we dit schooljaar terug rekenen op de gouden handen van onze lieve

vrijwilligers Eveline, Sylvie, oma Lydia en oma Rita.

We worden ondersteund door Veerle Veys, onze directeur en door Liesbeth

Derie, onze zorgcoördinator. Zij zal telkens op maandagvoormiddag

langskomen.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Kyara Aelbrecht doet de opvang op de Engelhoek.

Dit kan elke ochtend van 7u15 tot 8u15 en elke avond van 16u15 tot 18u30,

op vrijdag van 15u15 tot 18u00. Woensdagmiddag worden de kleuters

die in de opvang blijven opgehaald door de bus.

Alle info over de buitenschoolse kinderopvang kan je terugvinden via de

website van de gemeente Anzegem.

https://www.anzegem.be/buitenschoolse-kinderopvang

Opgelet! Zeker op tijd inschrijven!

SLAAPKLAS

Er is ook mogelijkheid tot een slaapklasje voor de allerkleinsten …
Zij kunnen een middagdutje doen van 12u00 tot 13u15.

Indien je peuter hier nood aan heeft, spreek gerust de juffen aan.

VRIJWILLIGERS

Zelf zin om een activiteit te helpen begeleiden? Of ken je iemand (grootouders,

familie, buren, vrienden, …) die als vrijwilliger een handje kan komen

toesteken tijdens uitstappen? Alle hulp is méér dan welkom op onze school!

https://www.anzegem.be/buitenschoolse-kinderopvang


EEN DAGJE OP DE ENGELHOEK

Net als vorig schooljaar starten we de dag elke ochtend met alle kleuters in de

gezonde buitenlucht. We maken tijd voor het onthaal (met aandacht voor de

weekkalender en daglijn, een korte vertelronde, …), een yoga-momentje (de

zonnegroet) en een extra bewegingstussendoortje (loopwedstrijdje, dansen,

bewegingsspelletje, …).

BOS UITSTAPPEN

We besteden extra aandacht aan de natuur verkennen…niet enkel in onze

schooltuin, maar ook verder daarbuiten.

Graag willen we jullie dan ook opnieuw vragen om voor jullie kleuter(s) een

paar regenlaarsjes of waterdichte stapschoenen te voorzien die op school

mogen blijven. We gaan elke maand naar een bos of natuurdomein met de

volledige groep peuters en kleuters. Er volgt nog een boskalender.

SPORT

Ook willen we blijvend inzetten op sport voor de kinderen. Daarom gaan we

iedere dinsdagvoormiddag naar de vestiging in de Pastoor Verrieststraat in

Ingooigem. Juf Elke & juf Heleen zullen er tijdens deze sportlessen voor

voldoende uitdaging en bewegingskansen zorgen. De bus vertrekt stipt om

8u30! Graag elke dinsdag op tijd aanwezig op school én je kleuters sportieve

kledij en schoenen aantrekken.

ZWEMMEN

We gaan met de kleuters zwemmen in AQUANDE in Vichte op

woensdagvoormiddag. De data kan je terugvinden op de afzonderlijke

zwemkalender.

Wat moet er in de zwemtas van je kleuter?

Een kleine handdoek (om op te staan in de kleedkamer) en een grote

handdoek, zwembroek, badpak of bikini, een kam en een droge koek!

Indien je peuter nog niet zindelijk is, graag een zwempamper voorzien.

Gemakkelijke kledij en schoenen zodat je kleuter zich zelf kan aan- en uitkleden

zijn een absolute must. Let op! Zwemzakken met fijne touwtjes zijn erg



gevaarlijk als kleuters daarmee stappen. Liefst een rugzak met brede

schouderriemen voorzien.

S.T.E.A.M (Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics)

Techniek mag zeker niet ontbreken op onze kleuterschool.

We prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen en laten hen zelf actief aan

de slag gaan met stappenplannen, gereedschap, … om problemen op te

lossen.

RISICOVOL SPELEN

Wij willen de zelfstandigheid van jullie jonge kinderen stimuleren om risico’s in

te schatten en te durven nemen. We doen dit zowel op onze eigen school

alsook op uitstap.

GROOTOUDERS OP SCHOOL

Dit schooljaar willen we de grootouders extra verwennen.

We nodigen hen graag uit om samen met de kleuters paaseitjes te zoeken op

vrijdagnamiddag 1 april in de 7 heuveltjes te Vichte.

Verwittigen jullie alvast de grootouders? Verdere info volgt!

WENMOMENTEN PEUTERS

Mag je peuter binnenkort starten op de Engelhoek? Dan is het fijn om vooraf

een dagje te komen proberen en reeds kennis te maken met de juffen, de

vriendjes en de klas. We spreken een datum af die voor jullie en ons het beste



past.

OUDERCONTACTEN

Wij nemen heel graag de tijd voor tussentijds gesprek over de ontwikkeling van

jullie kleuter(s). Daarom organiseren we in elk trimester een oudercontact.

Schrijf alvast deze data in jullie agenda, meer info volgt!

● donderdag 23 september (omgekeerd 10 minuten gesprek)

● donderdag 23 december

● maandag 23 mei

OUDERRAAD

Dankzij onze ouderraad kunnen we vaak op uitstap en is er budget om te

blijven investeren in heel wat nieuw materiaal. Tine Detavernier (mama van

Lize, Marthe, Felix & Cas) en Ann-Sophie Dekimpe (mama van Arthur & Alixe)

zijn de voorzitter en de secretaris van de ouderraad.

We gaan steeds op zoek naar enthousiaste ouders die een handje willen

toesteken op onze evenementen zoals de kerstmarkt, het schoolfeest, …
Er is ook een jaarlijkse paardenkoppen-verkoop.

Iedereen is van harte welkom op onze gezellige ouderraden. Meer info volgt.

ALGEMENE AFSPRAKEN

De school start ‘s morgens om 8u30. Komen jullie op tijd zodat wij onze dag

steeds samen kunnen beginnen?

Elke voormiddag een doosje geschild en gesneden fruit of groenten

meebrengen. Op dinsdag is er fruit op school, dit wordt aangeboden door onze

ouderraad.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag een gezonde koek

meebrengen.

Is je kleuter ziek of afwezig? Graag de juffen verwittigen via een smsje.

HEEN- EN WEERZAK

Binnenkort krijgen jullie kleuters de zelf versierde heen- en weerzak mee naar



huis. In deze stoffen tas zal je knutselwerkjes, contractwerkjes, … vinden.

Graag de zak telkens op maandag leeg terug meegeven naar school!

COMMUNICATIE

Algemene zaken (zoals reminders voor het zwemmen,…) zullen via de

algemene whatsapp-groep gebeuren. Een verslagje en foto’s van onze

avonturen, uitnodigingen voor een info-avond, oudercontact,…
krijgen jullie via e-mail. Krijg je deze berichten niet?

Laat het ons zo snel mogelijk weten!

Er is ook een facebookpagina van “scholen Ingooigem” waar vaak interessante

informatie op komt over onze school en de andere vestigingen.

Hebben jullie nog vragen, opmerkingen, bedenkingen?

Twijfel niet en neem zeker en vast contact op met ons of met de directie!

BRIEVEN

Vanaf dit schooljaar werken we met kleurcodes voor de brieven:

ORANJE kalender

ROZE oudercontacten

GEEL uitstappen zoals sportdag, bosdag, zwemmen, schoolreis,…

COVID-19

Hieronder kan je de belangrijkste aandachtspunten terugvinden die wij zullen

toepassen op de Engelhoek.

Handen wassen blijft zeer belangrijk! Voor we de klas binnengaan, voor en

na elke pauze en eetmoment, voor we naar huis gaan,…
De leerkrachten dragen enkel een mondmasker bij contact met ouders.

Alle extra personeel (directie, zorgcoördinator, refter medewerkers, …) zal

een mondmasker dragen.

De kleuters worden gebracht en opgehaald zonder dat de ouders de

speelplaats of schoolgebouwen betreden …
Graag voldoende afstand houden bij het wachten aan de poort! En nog

steeds mondmaskers verplicht.



algemeen 056 77 55 70

kleuterschoolengelhoek@scholeningooigem.be

directie Veerle Veys

veerle.veys@scholeningooigem.be

zorgcoördinator Liesbeth

liesbeth.derie@scholeningooigem.be

juf Elke 0473 41 30 42

elke.vercruyssen@scholeningooigem.be

juf Heleen 0474 63 00 10

heleen.callens@scholeningooigem.be

juf Valentine 0474 06 10 98

valentine.bertrand@scholeningooigem.be

Vele groetjes,

team Engelhoek

mailto:kleuterschoolengelhoek@scholeningooigem.be

