
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIE IS WIE? 

 
juf Tineke (1a)            juf Maaike (1b)  meester Jonas (1c) 

Lamaklas                       Bijtjesklas   Koekiemonsterklas 

                    
___________________________________________________________________________ 

Mevr. Ingrid Clynhens   juf Adinda   juf Annick 

Directeur     Zorgcoördinator  Zorg-ondersteuner 
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Turnjuf       

 



 ALGEMENE INFO 
 

Start van de lessen  : 8u30 

 

Einde van de lessen : 15u20  

 

Op woensdag eindigen de lessen om 12u20 

 

Wees aub op tijd !  

Breng u kind regelmatig en op tijd naar school. Te laatkomers storen de andere kleuters. 
3-jarige kleuters zijn heel vlug afgeleid. 

Moest u om uitzonderlijke reden toch te laat komen, geef dan uw kleuter in stilte af, 
want anders zijn de sfeer en aandacht voor alle kinderen weg. 

Tussen 8u30 en 8u45 kan u altijd met vragen bij ons terecht. 

Als uw kind een halve dag blijft, haal hem/haar dan om 12.30u stipt! Jullie wachten 
buiten aan de deur. 

 

Voor- en naschoolse opvang : 

Er wordt voor- en naschoolse opvang voorzien. Deze vindt plaats in de refter, in de zaal 
of in de tuin. 

Ø Voorbewaking :  vanaf 7u30 in de lagere school 

vanaf 8u00 in de kleuterschool 

Ø Nabewaking :  van 15u30 tot 16u30 in de kleuterschool 

vanaf 16u30 tot 18u in de lagere school 

Ø Woensdagmiddag bewaking : van 12u30 tot 17u00 in de kleuterschool 

Indien u wegens omstandigheden niet tijdig op de school geraakt, contacteert u best de 
school even  : 03/ 291 17 40 

 

 

 



Afhalen van de kleuters :  

Indien je kleuter een keer door iemand anders wordt afgehaald, informeer het kind dan 
duidelijk en geef het ook door aan de juf/meester. Je kleuter mag pas vertrekken als 
de juf een mama/papa/oma/... ziet. Kleuters van de eerste kleuterklas worden uit 
veiligheidsredenen NIET met grote broers of zussen uit de lagere school meegegeven ! 

Tenzij je het briefje van de school hebt ingevuld en getekend. 

 

DOEL EERSTE KLEUTERKLAS 
 

Spelend leren  

1) Geborgenheid,  
2) Taal verwerven 
3) Zelfredzaamheid bevorderen 
4) Sociale vaardigheden leren 

 

DAGVERLOOP 
 

08.30u:  kindjes worden tot in de klas gebracht 
08.45u:  onthaal (kringgesprek + bespreken kalenders : aanwezigheidskalender, 

daglijn, weerkalender, weekkalender en/of verjaardagskalender) 
09.00u:  geleide activiteit : voorlezen van een prentenboek, liedje aanleren,  
              wiskundig spel, vingerverven, tamponeren, stempelen,  
10.00u:  fruit eten  + thee of melk drinken 
10.20u:  toiletbezoek 
10.25u:  speeltijd (bij mooi weer spelen we buiten) 
10.50u:  spelen/werken in de klas 
12.00u:  toiletbezoek + boterhammetjes eten 
12.30u:  toiletbezoek + middagdutje of spelen 
 
13.30u:  opstaan + toiletbezoek + schoenen aandoen 
13.40u:  fruit eten + thee of melk drinken 
13.45u:  geleide activiteit 
              spelen/werken in de klas 
15.10u:  klassikaal afsluitmoment 
15.20u:  einde schooldag 

 

 

 



ONZE JULES 
 

Jules is de klaspop van onze klas. 

De kleuters zijn gek van hem. Maar de methode is 
veel meer dan de mooie klaspop. Via 
(voorlees)verhalen, verhaalplaten, 
bewegingsactiviteiten, expressie, versjes, liedjes ... 
wordt taal uitgelokt. Kleuters oefenen sociale 
vaardigheden en worden uitgedaagd om in concrete, 
herkenbare situaties met taal om te gaan. 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLTAS  
 

 

 WAT MAG IN ONZE SCHOOLTAS  

• Brooddoos met boterhammetjes  
 Onze school promoot gezonde voeding, daarom  
 vragen wij een gezond middagmaal.  
 Geen chips, koeken, koude frieten of curryworsten 

• Doosje met geschild fruit (op woensdag een koek) 
• Drinkbus (enkel gevuld met water!!) 
 

 

WAT LATEN WE THUIS 

• Spullen die de kinderen van thuis meenemen kunnen zoek raken of stuk gaan.  
Laat daarom jou kind GEEN speelgoed van thuis meebrengen !  
 

 

 



ZINDELIJKHEID 
 

Elke dag gaan we op regelmatige tijdstippen naar toilet.  

Er gebeuren altijd wel ‘ongelukjes’. Tijdens het begin van 
het schooljaar mogen de kleuters daarom reservekledij 
meebrengen.  

 

Vergeet niet om duidelijk zijn/haar naam op de kledij te 
zetten, zodat er geen vergissingen kunnen gebeuren. Gelieve er voor 
te zorgen dat er steeds reservekledij voor jouw kleuter voorradig is. 

 

 

 

ZELFREDZAAMHEID 
 

Eén van de belangrijkste doelen van de eerste kleuterklas is zelfredzaamheid. 

Daarom laten wij uw kind zoveel mogelijk zelf proberen.  

Uiteraard is de juf/meester er nog wel om te helpen indien nodig ! 

– zelf jas uit en aandoen 
- neus snuiten 
- handen wassen en afdrogen 
- zelf schoenen uit en aandoen 
- na toiletbezoek zelf broekje optrekken 
- …. 

Natuurlijk is het voor ons en uw kind een grote hulp als u hier thuis ook aandacht aan 
besteed. 

Zorg daarom voor :  

- Gemakkelijke kledij (geen riemen) 
- Gemakkelijke schoenen (liefst met plakkers/velcro) 

 

 

 

 



MIDDAGDUTJE 
 

Kleuters die nood hebben aan een middagdutje of een 
momentje van rust,  

kunnen slapen van 12u30 tot 13u30.  

Ook hierbij stimuleren wij de zelfredzaamheid van uw 
kind. Doe ze dus zeker gemakkelijke schoenen aan die 
ze zelf uit en aan kunnen trekken. 

 

De kleuters die niet meer slapen, spelen bij mooi weer buiten en bij slecht weer in de 
klas.  

 

 

 

FRUIT / KOEK 
 

 

Elke dag mag je je kleuter een gezond stukje fruit of 
groente meegeven, graag gesneden in een potje 
(voorzien van naam) 

vb. banaan, appel, peer, kiwi, druiven ... maar ook 
komkommer, kleine tomaatjes, wortel. 

Op woensdag mag je kleuter een koek of banaan 
meebrengen. 

Mogen wij wel vragen om GEEN koeken met chocolade erop mee te geven ! 

Fruit of koek mag 's morgens in de mand gelegd worden die bovenop de 
boekentassenkast staat ! 

 

 

 

 

 

 



TURNEN 
 

Elke week hebben we onze eigen 
bewegingsmomentjes met onze eigen juf. 

Daarnaast hebben we ook de turnjuf waarmee we 2 
keer per week op vaste momenten zullen turnen :   

1ksa : maandag en dinsdag 

1ksb : maandag en dinsdag 

        1ksc : maandag en donderdag 

      

Gelieve op deze dagen gemakkelijk loszittende kledij aan te trekken. 

 

 

BUITEN SPELEN 
 

Bij mooi weer spelen we zoveel mogelijk buiten ! 

De kinderen hebben een ruime keuze uit klim- en 
klautermateriaal, ballen, fietsen, loopklossen en een 
zandbak.  

Doe je kind speelkledij aan. Deze kunnen al wel eens vuil 
worden. 

 

 

 

ZIEK 
 

Is uw kapoen ziek :  breng hem/haar dan niet naar school!  

Is uw kleuter ’s nachts onwel geweest maar ’s morgens er terug 
bovenop : gelieve de juf/meester hiervan te verwittigen zodat 
we uw kapoen extra in de gaten kunnen houden. 

Medicijnen zijn ENKEL toegelaten met een doktersvoorschrift ! 

 



JARIG ZIJN 
 

Jarig zijn is het ideale moment om je kleuter een 
extra dagje in het middelpunt van belangstelling te 
zetten. 

Ook in onze klasjes gaat 'jarig zijn' niet onopgemerkt 
voorbij, integendeel! 

 

We vieren een verjaardag als volgt: 

- De kleuter krijgt een kroon opgezet.           
- Daarnaast mag hij/zij de hele dag op de verjaardagstoel zitten.                                       
- De juf/meester haalt de verjaardagsdoos boven en we versieren onze klas.                         
- We zingen enkele leuke verjaardagsliedjes en dan is het tijd om kaarsjes te 

blazen op onze eigen verjaardagstaart!  
- Daarna mag hij/zij nog iets uit de verrassingsdoos kiezen.                                            
- De jarige krijgt de kans om te trakteren. (dit is GEEN verplichting !) 

We zouden wel willen vragen GEEN (slagroom)taarten mee te geven. We zijn ervan 
overtuigd dat er veel gezondere traktaties zijn die de kleuters veel lekkerder vinden. 
Koop ook geen onnodig dure traktaties ! 

Een cake of koekjes door mama of papa gebakken, een tros druiven of een bakje 
aardbeien die we kunnen verdelen ,.... We willen vooral het vieren in de klas voorop 
stellen, want wat is er gezelliger dan samen te vieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEEPIEPEN IN ONZE KLAS 
 

Jullie zijn waarschijnlijk reuzenieuwsgierig naar de belevenissen van jullie kleuter op 
school. Verlang echter niet dat hij/zij je alles vertelt, want vaak is het nog te veel om 
te verwerken. Laat je kind dus gewoon genieten van jouw aandacht als het thuiskomt. 

Zijn jullie toch nieuwsgierig? 

Dan kunnen jullie op onze weblog terecht! 

 

 

 

 

 

 

Zo kunnen jullie meepiepen in ons klasje! 

Wij hopen jullie op deze manier te boeien met leuke verhalen, foto’s, weetjes , … uit 
onze klas! 

LET OP ! Deze pagina’s zijn volledig beveiligd/besloten. Enkel ouders van de kindjes van 
de klas worden toegevoegd en kunnen gegevens zien. Na een schooljaar worden alle 
foto’s verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ksc :   koekiemonsterklas 

1 ksa :   juf Tineke 

1 ksb :   juf Maaike 



WIST JE DAT ? 
 

• Problemen zijn er om op te lossen,  kom er dan gerust over praten zodat we 
samen naar een oplossing kunnen zoeken. 
 

• Belangrijke informatie wordt steeds uitgehangen aan de klas of kan u 
terugvinden op de klasblog 
 

• Elke kleuter mag een doos papieren zakdoekjes meebrengen en een pak natte 
doekjes ! 

We gaan er een superleuk schooljaar van maken! 

Lieve groetjes  

De meester en juffen van de eerste kleuterklas 


