
 

 
                                                                      Vrije Basisschool   “De Wingerd Terhagen”  
                                                      
                                                           Stille Weg  2 ,  2840 Terhagen                     03 888 57 81 

                                                             school@wingerdterhagen.be       www.wingerdterhagen.be 

 

                     

Welkom in  
K2 
 

 
 

infobrochure 
2019-2020 



                                                                                

                

Beste ouders 

 

In dit boekje wil ik even de werking van onze klas toelichten. 

 

Wie dacht dat kleuters zomaar spelen in de klas heeft het mis. Alle 

aanwezige materialen in de klas zijn specifiek voor hun leeftijd. Door 

hiermee te spelen leren kinderen heel veel. Alle activiteiten die worden 

aangeboden vertrekken vanuit ontwikkelingsdoelen. Sinds vorig schooljaar 

is er een nieuw leerplan, zowel in de kleuterschool en lagere school werken 

we met het Zill leerplan van het Katholiek onderwijs.  Zill staat voor zin in 

leren! Zin in leven. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Elk kind is voortdurend 

in ontwikkeling en met 

de activiteiten willen wij 

hun verdere ontwikkeling stimuleren. Deze ontwikkeling observeren wij 

gedurende het hele jaar en zo kan er steeds worden verder gebouwd. Wat 

ik belangrijk vind is dat elk kind op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. De 

resultaten bespreek ik met u op een oudercontact. Tijdens het eerste 

oudercontact bespreken we de sociale vaardigheden en de emotionele 

ontwikkeling van uw kind (12 november 2019). In het tweede oudercontact 

bespreken we dan de cognitieve vaardigheden van jullie kleuter (10 maart 

2020). 

 

Communicatie 

Ik probeer geregeld u als ouder in te lichten over de ontwikkeling van uw 

kind aan de poort. Als u zelf met vragen zit aarzel dan niet en spring eens 

binnen in mijn klas, of schrijf het op een briefje en kleef het op de 

brooddoos of stuur me een mail: roosje.verreth@wingerdterhagen.be.  Ik 

hoop op een prettige samenwerking gedurende dit schooljaar. 

mailto:roosje.verreth@wingerdterhagen.be


Gimme  

Voor het klasnieuws werken we via het programma 

gimme. Deze app gebruik ik om jullie in te lichten 

over wat we zoal doen of gaan doen in de klas.  U 

kan onze avonturen daarop lezen en ook direct reageren.  Je kan er ook 

foto’s op bekijken van je kleuter.  Als je kleuter iets bepaald moet 

meenemen naar school werken we met een klein briefje in het heen-en-

weerkaftje.  

 

Heen-en-weerkaftje 

Brieven worden meegegeven in ons heen-en-weerkaftje dat uw kind 

boven de kleding draagt als het naar huis gaat. Zo ziet u direct of er 

post is. Gelieve het kaftje de volgende dag terug mee te geven 

met al dan niet een antwoordstrookje in.  

 

Muzische tas 

Knutselwerkjes worden meegegeven in de muzische tas.  Dit is een 

degelijke tas waar om de twee weken de knutselwerkjes van de kleuters in 

worden meegeven naar huis.  Nadien geven we ook deze tas terug mee naar 

de klas.  

Het heen-en-weerkaftje en de muzische tas is degelijk materiaal voor 

uw kleuter. Mag ik U dan ook vragen om dit materiaal met respect te 

behandelen. 

 

Bewegingsopvoeding 

Juf An is onze turnjuf. Maandagmiddag en woensdagvoormiddag gaan we 

turnen in de turnzaal van de vroegere gemeenteschool in de Kard. 

Cardijnstraat. Gelieve gemakkelijke kledij bij uw kind aan te doen waar 

het goed in kan bewegen. Turnpantoffels zijn niet nodig! 

 

Op dinsdag om de 14 dagen geeft juf An aan onze kleuters schrijfdans.  Op 

deze manier werken de kleuters aan hun schrijfontwikkeling. 

 

Klaspoppen 

In onze klas wonen Jip en Janneke. Zij zijn onze nieuwe 

klaspoppen. Ze begeleiden ons bij de socio-emotionele 

ontwikkeling en geven impulsen bij het thema. 

 

 



Tijdschriften 

In de kleuterschool heb je de mogelijkheid om 

je te abonneren op enkele tijdschriften voor de 

derde kleuterklas is dat Doremi. Dit zijn 

boekjes uitgegeven door de uitgeverij van Averbode. Hierin wordt rond een 

thema materiaal aangeboden.. 

Verder kan je je ook abonneren op leesknuffels en boektoppers (dit zijn 

mooie en degelijke prentenboeken).  U heeft zelf de keuze of u een 

abonnement hierop neemt of niet. 

 

 

 

verjaardagen ; traktaties, vieren in de klas, uitnodigingen … 

In onze klas staan we stil bij de verjaardag van uw kind. Deze wordt op een 

passende manier gevierd.  

In de kleuterschool worden ouders vrijblijvend uitgenodigd 

om hieraan deel te nemen. U mag gedurende een tweetal 

uurtjes mee komen feesten in de klas. Het is best dat je 

als ouder vooraf met de klasjuf afspreekt.  

 

 

 

 

Fietsdag 

Elke donderdag, krijgen de kleuters van K2 de gelegenheid 

om te fietsen op de speelplaats.  Kleuters brengen deze dag 

hun fiets mee naar school.  Tijdens dit moment oefenen we 

de fietsvaardigheden van de kleuters  Vergeet ook geen 

fietshelm mee te geven.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zorg in onze school en klas 

In de school proberen we elke kleuter te laten ontwikkelen op zijn /haar 

niveau (=onderwijs op maat), rekening houdend met zijn of haar kwaliteiten. 

Zo creëren we tijd om kleuters  waar het net iets ‘anders loopt’ te kunnen 

helpen of sterkere kleuters extra te kunnen uitdagen.  

De klasjuf is en blijft altijd de spilfiguur in de eerste zorgen door middel 

van differentiatie. Zo kan elke kleuter al op zijn niveau of tempo inhoud 

verwerken. 

 

Juf Erika volgt als zorgcoördinator de ontwikkeling van alle kleuters op. 

Wanneer de klasjuffen bepaalde zorgvragen hebben, kunnen ze bij haar 

terecht. Wanneer er ondersteuning van externen nodig is dan verloopt dit 

allemaal via haar. 

Voor vragen, bezorgdheden of een gesprek in verband met zorg aarzel niet 

om haar aan te spreken. 

 

Om de 2 weken werken de 2de en 3de kleuterklas op dinsdag samen aan zorg 

tijdens ons zorg opendeurtje. We verdelen de klassen in 2 groepen de ene 

groep werkt bij juf Roosje en de andere groep bij juf Elke. 

In de groepen wordt rond een vooraf afgesproken ontwikkelingsaspect 

gewerkt.  We werken dan naar het niveau van de groep (zorg naar boven en 

beneden).  We gaan ervan uit dat we zo uw kleuter het best kunnen 

begeleiden in zijn/haar verdere ontwikkeling. 

 

Dit schooljaar komt juf Marjolijn om de 14 dagen maandagvoormiddag en 

woensdag  mij ondersteunen in de klas.  We gebruiken deze tijd om samen 

aan team teaching te doen in de klas.  Er zullen verschillende vormen van 

begeleiding toegepast worden zodat de kleuters nog meer op hun eigen 

niveau activiteiten krijgen aangeboden. 

 

 

 



 

Eten en drinken in onze klas 

Bij het binnenkomen van de klas nemen onze kleuters hun 

waterfles uit hun boekentas en zetten die in onze drinkbak. We 

willen zoveel mogelijk het gezonde stimuleren in onze klas 

vandaar dat we in de voormiddag eerst fruit eten en daarna bij 

nog honger een boterham. We vragen om het fruit zoveel mogelijk in 

stukjes te snijden en in een doosje te voorzien. Gelieve om alles te tekenen 

met de naam van hun kleuter. Ze herkennen zelf ook niet altijd hun eigen 

gerief.  

 

De kleuters mogen altijd vragen om te drinken. We drinken gezamenlijk in 

de voormiddag bij ons fruit en in de namiddag. In de drinkbussen zit altijd 

water.  

 

De kleuters die ’s middags niet naar huis gaan maar op school 

blijven eten. Eten in onze klas. We vragen om de boterhammen in 

een brooddoos mee te geven. De kleuters die naar huis gaan laten 

hun boekentas in de klas. 

Onder de middagpauze kan uw kleuter kiezen tussen melk of chocomelk. Dit 

hebben jullie aangeduid op het groene formulier begin schooljaar. 

 

 

 

Woensdag en vrijdag  = Fruitdag    

 

Onze school is een gezonde school. 

Op woensdag en vrijdag nemen we enkel een stuk fruit mee. De 

koekjes laten we dan thuis. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

De vriendjes van onze klas K2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 


