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Het GIMME-communicatieplatform 

Dit schooljaar willen wij (de kleuterleidsters) met de ouders gaan 

communiceren via het online-communicatieplatform www.gimme.eu  
1. De  kleuterleidsters plaatsen berichten en briefjes en foto’s op gimme. Dit werkt via een 

app op je gsm. 

 

2. Wij voegen jullie e-mailadres toe aan de klassen van je kind of kinderen. 

3. Iedereen krijgt alleen de berichtjes en foto’s van de klas van hun kind. 

 

4. De ouders zullen een e-mailmelding ontvangen met een link naar de briefjes 

    van de juf of meester van je kind(eren). 

 

5. Om te kunnen starten zullen we eerst van alle ouders een e-mailadres opvragen. 

 

6. De school zal binnenkort zorgen voor de opstart van het communicatiesysteem.  Jullie 

krijgen dan verdere info. 

 

Verdere communicatiemiddelen van onze school:  
De ouders mogen dagelijks de kleuters bij de juf afhalen.  Zo is er altijd de mogelijkheid om 

te communiceren.  

Indien er een individueel gesprek nodig is, zijn we altijd bereid om hiertoe een afspraak te 

maken met de  juf of met de directie. 

 

Verder gebruiken we ook nog het communicatieplankje bij de kleuters. In het instapklasje 

krijgen de kleuters een geknutseld plankje met twee haakjes.  De ouders mogen dit plankje 

een vaste plaats geven in hun woning.  De juf geeft info rond thema’s, activiteiten, liedjes en 

versjes mee…deze briefjes kunnen aan het plankje thuis verzameld worden. Zo kan je 

regelmatig met je kleuter de liedjes en versjes eens overlopen.    

Later kan het GIMME de gewone infobriefjes eventueel vervangen, dit is ook beter voor het 

milieu.  

 

De laatste kleuterklas werkt met een heen- en weerboekje ter voorbereiding op het gebruik 

van een schoolagenda (eerste leerjaar). De juf van de laatste kleuterklas zal dit toelichten.  

 

 

naam kind…………………………………….klas…………………………….. 

e-mail van  mama………….……………………………………………………. 

e-mail van papa…………………………………………………………………. 
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