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Welkom in de startklas bij juf Nathalie 
 

 

 

 



Onze dag op school 

’ s Morgens starten we de dag in onze kring. Gezellig bij elkaar zeggen we  goedemorgen en 

maken we het even stil rond ons kaarsje. We kiezen ook een kindje van de dag. Deze kleuter 

mag de juf helpen met de deur open te houden, het licht aandoen, het kaarsje uitblazen enz … 

Ook Jules is al aanwezig. Elke morgen vertelt hij ons iets leuks of luistert hij naar wat wij te 

vertellen hebben. 
 

Na het kringmoment is het tijd om te gaan spelen. Onze juffen hebben steeds een aanbod en 

nevenaanbod voorzien. Er wordt ook veel al spelend aangeleerd zoals bijvoorbeeld samen een 

toren bouwen en de kleur van de blokjes verwoorden of evenveel vorken leggen  voor het aantal 

bordjes in de poppenkamer. 

Wie niet wil hoeft niet mee te doen en mag zelf een hoekje kiezen om in te gaan spelen. Alle 

aangeboden activiteiten vertrekken vanuit de ZILL-doelen. Doorheen het schooljaar 

observeren wij de kleuters en zo kunnen we steeds verder bouwen. Elk kind ontwikkelt op eigen 

tempo en het is ook belangrijk dat uw kleuter zich goed voelt in de klas.  

Deze ontwikkeling wordt op de volgende oudercontacten besproken.  

Dit gaat door op 17 november en  14 maart. 

 

Er zijn 3 vaste toiletmomenten. Rond 8u20, na de speeltijd en na de middagpauze. De kleuters 

kunnen ook steeds op het toiletje in de klas gaan. 

Ook drinken kunnen de kleuters gedurende de hele dag. De drinkbus wordt dan natuurlijk 

bijgevuld. 

 

Na een stukje fruit, een boterhammetje  en een eigen drankje (water) gaan we buiten spelen. 

Even lopen, roepen, springen kan goed doen. 

Terug in de klas zetten we onze activiteiten verder. We kiezen weer voor het aanbod of gaan 

zelfstandig spelen in de hoeken.  

De voormiddag sluiten we klassikaal af met een spelletje in de kring, een verhaal of liedje. 

 

’s Middags vanaf +/- 12.00u eten onze kleuters in hun eigen klas zodat ze dan op een rustige 

manier hun boterhammen kunnen opeten.  

 

Vanaf 12.45u gaan de kleuters buiten spelen onder toezicht van de middagjuffen. 

Wanneer de poort om 13.20 uur open gaat vragen we dat de ouders voor de schoolpoort 

afscheid nemen van hun kind en buiten de schoolpoort blijven. Zelfs wanneer de bel gaat en de 

kinderen naar de klas gaan.  

 

We proberen u ook regelmatig aan de deur of aan de poort kort te vertellen hoe uw kleuter het 

doet in de klas. Als u zelf met vragen zit aarzel dan niet en spring eens binnen in ons klasje of 

schrijf het op een briefje. 

 

We proberen doorheen de dag ook zoveel mogelijk te focussen op de zelfredzaamheid van de 

kleuters. Bij het toiletbezoek begeleiden we natuurlijk wel, maar proberen we om de kleuters 

zoveel mogelijk zelf te laten doen. Makkelijke kledij die de kinderen dus zelf aan en uit krijgen 

is voor hen het makkelijkst. Ook bij de boekentas en de dingen erin, vragen we om zoveel 



mogelijk dingen te voorzien waarmee de kleuters zelfstandig aan de slag kunnen. Makkelijke 

sluitingen, een boekentas die past in het opbergvakje van de klas en die kinderen makkelijk op 

de rug kunnen dragen, doosjes en drinkbussen die de kinderen zelf open krijgen. Gelieve ook op 

alles dat uw kind van thuis meebrengt (jas, boekentas, flesjes, doosjes, …) de naam van uw kind 

te noteren. 

 

Kinderverzorgster 

Juf Ann is onze kinderverzorgster. Zij komt op donderdagnamiddag en op vrijdag meedraaien 

in de klas. Zij begeleidt de kleuters naar het toilet maar speelt ook mee in de hoeken. 

Zij gaat vrijdagnamiddag ook mee naar de turnzaal. 

Juf Roxane ondersteunt op donderdagvoormiddag. 

 

Nieuwsbrief, brieven, enz 

Om de 2 weken maken we via onze klasblog met foto’s van het klasgebeuren.  

De tekeningen en werkjes worden ongeveer om de 14 dagen mee naar huis gegeven. Uw kleuter 

zal niet altijd elk werkje gemaakt hebben. Zij kiezen immers zelf of ze op een aanbod ingaan of 

niet. De werkjes worden meegegeven in de muzische tas. Deze tas bezorg je terug aan de juf. 

Uw kleuter gebruikt deze tot en met de 3e kleuterklas. Tas verloren, of stuk dan rekenen wij 

een kost aan van 5€. 

Brieven worden steeds meegegeven in een kaftje dat uw kleuter boven de kleding draagt. 

Gelieve dit de dag nadien steeds terug mee te geven. Dit tasje wordt ook tot en met de 3e 

kleuterklas gebruikt. 
 

Turnen 

Turnen doen we op vrijdagnamiddag. Gelieve die dag kledij bij uw kind aan te doen waar het 

goed in kan bewegen. De kleuters worden telkens met 2 juffen begeleid naar de sporthal. 

Op donderdag is het fietsdag. Dan mogen de kleuters hun (loop)fiets en fietshelm (verplicht) 

meebrengen. Dit gaat door vanaf de 3de week van september tot november en na een 

winterstop starten we terug met fietsen na de paasvakantie. Wie door omstandigheden geen 

fiets kan meebrengen, gelieve toch de fietshelm mee te geven zodat uw kleuter op een fiets 

van de school kan fietsen (beperkt aantal). 

 

Fruitdag  

Woensdag en vrijdag is het fruitdag. Koeken blijven die dag in de boekentas. Ook vragen we om 

geen gebruik te maken van aluminiumfolie of plastic zakjes. We stimuleren natuurlijk zoveel 

mogelijk gezonde voeding, dus fruit of groenten worden eerst gegeten en pas later op de dag, 

na de boterhammetjes, mogen ook koekjes (zonder chocolade aan de buitenkant) gegeten 

worden. Rozijntjes, ongezouten noten dadels, … kunnen ook als gezond tussendoortje. Yoghurt 

of een platte kaasje mogen indien uw kleuter dit zelfstandig kan eten.  

Gelieve fruit ook te snijden en in een potje te doen. De boterhammen worden het beste ¼ 

gesneden aangezien dit voor onze kapoenen makkelijker hanteerbaar is. 

 

Opendeurtje, Tik tak en poppenkast  

Donderdag om de 14 dagen kunnen de kleuters kiezen bij welke juf ze in de namiddag gaan 

spelen tijdens het opendeurtje. De andere week spelen we ook Tik Tak en/of poppenkast.  



Zorgverbreding in de kleuterschool 

In de klas werkt de klasjuf het hele jaar door rond verschillende ontwikkelingsdoelen. Zij 

observeert de kinderen en herhaalt waar nodig. Dit kan gaan om een extra oefening als het wat 

moeilijker gaat, maar ook om een moeilijkere opdracht voor kleuters die meer uitdaging nodig 

hebben. 

Via voorlezen en taalactiviteiten wordt er extra rond taal gewerkt. Elke week werken we rond 

een bepaald prentenboek of een thema. 

Opdrachten worden dan ook aangepast aan de noden van ieder kind. 

Juf Hanne (kleuterjuf) ondersteunt op maandag, dinsdag en woensdag om de 14 dagen. 

 

MST 

Elk schooljaar gaan de 3-jarige kleuters naar het medisch onderzoek. Het is de bedoeling dat 

de ouders samen met hun kleuters gaan. U krijgt hierover nog een brief mee met de nodige 

informatie.  

 

Verjaardagen 

Wanneer onze kleuters jarig zijn worden ze natuurlijk in de bloemetjes gezet. Die dag zijn zij 

het kindje van de dag en wordt er feest gevierd. Er moet geen traktatie voorzien worden. 

 

Schooluren 

Gelieve rekening te houden met onze schooluren. Kleuters die te laat komen verstoren het 

kringmoment van de anderen, maar missen ook zelf de gezellige opstart van onze dag.  

 

Voormiddag: 8u30 – 12u00 

Namiddag: 13u30 – 15u25 

 

Zindelijkheid 

Wanneer kleuters instappen in onze klassen, gaan we ervan uit dat uw kind zindelijk is. Een 

ongelukje kan altijd gebeuren en daarom brengt u best een zakje mee met reservekledij dat in 

de klas mag blijven. Vergeet niet om op de zak en op alle kledingstukken de naam van uw kind te 

noteren.  

 

Instapmomenten 

Na elke vakantie en op 1 februari kunnen er nieuwe kleuters instappen in onze klas. Deze 

kleuters zullen starten als 2,5-jarige kleuter en zullen dus volgend jaar als 3-jarige kleuter in 

deze klas zitten. Kleuters die in september gestart zijn als 3-jarige (van geboortejaar 2019) 

zullen volgend schooljaar naar de 2de kleuterklas gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data: 

8 september: Infoavond 

21 september: Pedagogische studiedag 

3 oktober: Vrijaf 

20 oktober: Schoolfotograaf 

31 oktober – 6 november: Herfstvakantie 

11 november: Wapenstilstand 

17 november: Oudercontact op school (socio-emotionele vaardigheden) 

2 december: Sint op school 

26 december – 8januari: Kerstvakantie 

3 februari Facultatieve verlofdag 

17 februari: Carnaval op school 

18 februari – 26 februari: Krokusvakantie 

1 maart: Pedagogische studiedag 

14 maart: Oudercontact op school  

13 maart: Toneel op school “Het Kakelnest” 

1 april – 16 april: Paasvakantie  

25 april: Lentewandeling Tivolipark 

26 april: Pedagogische studiedag 

1 mei: Dag van de arbeid 

18 en 19 mei: Hemelvaart en brugdag 

29 mei: Pinkstermaandag 

10 juni: Schoolfeest 

30 juni: Halve dag school 

 

 

 

 

Op onze website vindt u ook de schoolkalender. Die wordt geregeld geüpdatet 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Juf Roxane, juf Ann, juf Hanne en ik hopen er samen met jullie kapoen een super tof jaar van 

te maken ! 

 

Juf Nathalie 

nathalie_prinsen@hotmail.com 

0479/67.44.28 
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