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Beste ouders 

 

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

 
                                                                                

We zijn dit schooljaar een graadsklas. Ik werk  in twee 

groepen. De jongste kleuters (3-jarigen van K1) krijgen een 

symbooltje van de vriendjes van kikker. Deze komen uit de 

boeken kikker van Max Velthuijs voor.  

De oudste kleuters (4-jarigen van K2) hebben een gekleurd symbooltje en 

worden de Jip en Jannekes genoemd. Zo kunnen de kleuters ook weten 

welke werkjes ze moeten maken of bij welke juf ze moeten komen werken. 

Dit geeft hen duidelijkheid op een speelse manier. 

 

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. Ook maken 

we kennis met hun vrienden : kikker, Rikki, Flo en Dikkie 

Dik. 

 

 

 

 

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. In het tweede oudercontact bespreken we dan de 

cognitieve vaardigheden van jullie kleuter. 

 

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. 

 



Elke week op donderdagvoormiddag werken we in de kleuterschool samen 

aan zorg tijdens ons zorg-opendeurtje. De kikkervriendjes (de 3-jarigen) 

gaan dan samen met juf Michéle naar K1 waar juf Nathalie en juf Michéle 

zorg-opendeurtje hebben en in onze klas komen de vrienden van juf Elke bij 

ons werken. Ondertussen komt juf An kleuters uit de klas halen om in de 

K3 aan schrijfdans te doen in een klein groepje. Daar wordt gewerkt aan de 

schrijfmotoriek. 

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. 

 

 

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. of 

via de whatsapp persoonlijk naar me. Ook bij afwezigheden.  Ik hoop op een 

prettige samenwerking gedurende dit schooljaar. 

 

klasnieuws 

Voor het klasnieuws werken we via whatsapp en onze klasblog.  

Op de klasblog komt een kort overzicht van wat ik in de whatsapp zet. 

 

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.  

mailto:roosje.verreth@wingerdterhagen.be


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. Dinsdagvoormiddag gaan we 

turnen in de sporthal. Gelieve gemakkelijke kledij 

bij uw kind aan te doen waar het goed in kan 

bewegen. Turnpantoffels worden in een rugzak 

voorzien dit omwille van de veiligheid om naar de 

sporthal te kunnen stappen. De turnrugzak blijft op 

school! 

 

 

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.  

De ouders moeten geen traktatie meer voorzien. 

 

 

 

 

 

VERKEER 

 

Fietsdag 

Elke donderdag brengen de kleuters hun fiets mee en hun 

fietshelm om te kunnen oefenen aan hun fietsvaardigheden. 

Twee keer op het jaar werken we rond een verkeersweek waar 



de kleuters ook op het einde hun verkeersdiploma kunnen behalen. 

 

Fluohesje 

Vanaf 1 oktober tot aan de Paasvakantie dragen we elke dag ons fluohesje. 

Dit wordt aangekocht op school en komt op de schoolrekening. We doen ook 

mee aan een fluoactie op school. 

 

 

 

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, bij het middageten en in de namiddag. In de 

drinkbussen zit altijd water. Geen bruisend water. Er mag een blaadje munt 

of citroen ingestoken worden voor de smaak. 

 

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 boterhammen in ¼ te snijden. De kleuters die naar huis gaan laten 

hun boekentas in de klas. 

 

 

 

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. We vragen om het fruit zoveel mogelijk in kleine 

stukjes te snijden en mee te geven in een gesloten zakje voor als er sap kan 

uitlopen. 

 

 



 

Hier een overzicht van onze klas en schoolafspraken : 

Wiebel helpt ons hierbij om daaraan te werken. 

Juf Erika begeleidt en volgt dit mee op voor heel onze school. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nog enkele belangrijke data’s 

● vrijdag 12 november 2021 geen school wegens facultatieve verlofdag 

● donderdag 18 november 2021 

● maandag 31 januari 2022 geen school wegens facultatieve verlofdag 

● 7-8-9 maart 2022 online oudercontact 

● donderdag 10 maart 2022 lives oudercontact 

● donderdag 24 maart 2022 toneel voor de kleuterschool 

● donderdag 28 april 2021 : lentewandeling 

● dinsdag 21 juni 2022 schoolreis 

Hou onze schoolwebsite in het oog  voor eventuele veranderingen 

Op een fijn schooljaar  

 


