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Wie is wie ?
De klastitularissen van de peuter- en eerste kleuterklas zijn juf Nancy, zij verblijft in
de aapjesklas, juf Karen verblijft in de eendjesklas en juf Emelie verblijft in de
konijntjesklas.
De kinderverzorgster, juf Isabelle komt 3 halve dagen helpen in de klas.
Tweemaal per week (2 lesuren van 50 minuten) gaan de kleuters turnen met juf Sigrid, dit
schooljaar is zij in zwangerschapsverlof en wordt ze vervangen door juf Emelie of meester
Kenneth. Meestal turnen ze in de turnzaal of speelzaal. Bij mooi weer turnen we buiten.
De directeur van de school is mevrouw Ann Van den Daele, de kinderen spreken haar aan
met “mevrouw”. Marleen is onze administratieve bediende.
Juf Bénédicte is de zorgcoördinator.
De andere kleuterjuffen zijn juf Tine (vlinderklas) voor de menggroep(1ste-2de kleuterklas), juf
Joke en juf Anne (duobaan, visjesklas), voor onze 2de kleuters en Juf Kathleen (wijze
uilenklas) en juf Inge (bijtjesklas) voor de 3de kleuterklassen.
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O.-L.-V.- Visitatie Basisschool

Brochure voor nieuwe kleuters en ouders 2014-2015.

2

Opvang op school: ‘s morgens – ‘s middags – 16 uur
Vanaf 7u10 is de school open. Je kan je kind dan naar “de opvang” brengen bij juf Dorine via
de kleuterpoort (naast kapel).

juf Dorine

De opvang is om 8u10 gedaan, vanaf dan gaat de ‘kleuterpoort’ dicht en worden de kleuters
door juf Dorine naar de speelplaats gebracht. Ze doet samen met een kleuterjuf toezicht op
de speelplaats tot 8u30.
Vanaf 8u10 breng je de kleuters naar de speelplaats via het fietsenhekken of het
achterpoortje in de tuin.
De klassen beginnen om 8u30. We willen benadrukken dat het erg belangrijk is om tijdig
op school te zijn. Structuur is voor jonge kinderen heel belangrijk.
Om 11u45 is de school ’s middags uit. De kleuters die blijven eten, worden begeleid naar de
eetzaal, waar juf Dorine en juf Lut hen helpen bij de maaltijd.
Wie naar huis gaat, wacht op de kleuterspeelplaats tot hij/zij wordt afgehaald.
’s Middags kunnen de kleuters de school binnen vanaf 13u00. Dit gebeurt terug via het
fietsenhekken of het achterpoortje in de tuin. Ook dan houdt een kleuterjuf samen met juf
Dorine toezicht tot 13u15. De klas begint om 13u15.
’s Avonds is de school op maandag uit om 15u55 en de andere dagen om 15u40.
Iedereen wacht ook nu weer op de kleuterspeelplaats.
De niet afgehaalde kleuters gaan naar de opvang bij juf Dorine en opa Armand. Er is opvang
tot 18u00, maar je mag je kind natuurlijk ook vroeger ophalen. Prijzen: zie schoolbrochure.

Opa Armand

Voor de lagere school (klas 1 – 4) is er begeleide studie tot 17 uur. Deze gaat door in de
refter van de lagere school en wordt begeleid door juf Lut.
Klas 5 en klas 6 genieten een stille studie begeleidt door een klasjuf. Na 17 uur komen
de leerlingen van de stille studie naar beneden en vervoegen ze de andere kinderen die
nog niet werden afgehaald in de eetzaal van het lager.
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Op woensdagmiddag is de school uit om 11.45 uur. Ook nu wacht iedereen op de
kleuterspeelplaats. Wie niet naar huis kan, mag op school blijven eten ( boterhammen en
drinken meebrengen) en kan in de opvang spelen bij juf Dorine tot 16.00 uur.

Afscheid nemen
Sommige kleuters hebben het heel moeilijk om afscheid te nemen. Sommige ouders ook .
We hebben er alle begrip voor.
Ervaring leerde ons echter het volgende:
 Maak het afscheid kort: hoe langer je als ouder twijfelt, des te langer duren de
traantjes. Verdriet is een normale emotie bij afscheid. Geef een zoen en zeg dat je
weggaat. Probeer niet treurig te kijken, wees rustig en laat je kind merken dat je
vertrouwen in de juf op toezicht hebt. Verdwijn uit het gezichtsveld en kom niet terug
piepen. Je kind weet anders nooit wanneer het je wel of niet meer ziet en je wekt
hoop die je toch niet kan invullen. Het klinkt hard, maar verkort echt de pijn. Heus
waar! Spreek de juf gerust aan bij het afhalen om te vragen hoe het verder verliep.

De speelplaats
Wanneer uw kleuter ’s morgens voor 8u30 op school is, kan hij/zij nog even spelen op de
kleuterspeelplaats. Na het belsignaal gaan de kleuters in de rij staan en gaan we samen
naar binnen.
Van 10u15 tot 10u30 is er “speeltijd”. Alle kleuters spelen dan samen op de speelplaats
onder toezicht van twee kleuterjuffen (volgens beurtrol).
Vooraf eten de kinderen een stuk fruit, drinken melk/water, brengen een bezoekje aan het
toilet en doen hun jas aan.
Tijdens de namiddag zien we hetzelfde ritueel. Nu mag er wel een koekje, we drinken
allemaal water, we gaan naar toilet en doen onze jas aan. De speeltijd duurt van 14u30 tot
14u45 en op maandag van 14u55 tot 15u10.
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Fruit en koekje
We stimuleren op school gezonde tussendoortjes.
Je kleuter mag per volle dag een stuk fruit en een droog koekje meebrengen. Wie graag fruit
lust, mag gerust 2 stukken fruit meebrengen. Appeltjes, kiwi’s of sinaasappels worden thuis
geschild of gepeld en in een genaamtekend doosje meegegeven.
Rauwe groentjes mogen uiteraard ook en wie echt geen fruit lust, mag een boterhammetje
meebrengen.
Op woensdag is het fruitdag en eten we enkel fruit.
Koekjes ook graag in een genaamtekend doosje, zonder verpakking.
In de voormiddag drinken de kleuters melk of water. Iedereen brengt een beker mee van
thuis. Wie melk van school drinkt, kan dit via de schoolrekening betalen op het einde van de
maand. Kostprijs: zie schoolbrochure. Water bieden we in de peuterklas en 1ste kleuterklas
gratis aan tijdens de speeltijd.
Bij slecht weer eten we in de klas, bij mooi weer zitten we buiten aan de tuintafels.
Wie in de avondopvang blijft, brengt een hapje mee in een doosje met naam EN een
bloempje erop getekend. Deze gaan ’s morgens in de bloemenmand en gaan om 16u mee
naar juf Dorine. Hetzelfde geldt voor melk/water: bloempje erop!

Symbolen
Op de eerste schooldag maakt de juf van de peuters een mooie foto van je kind. Elke kleuter
heeft zo zijn eigen foto als herkenningsteken. De foto wordt gebruikt aan de kapstok, in de
koekjes- en drankenkast en op tal van andere plaatsen. Zo zet uw kind geleidelijk aan zijn
eerste stapjes naar het voorbereidend lezen.
Elke kleuter krijgt ook een speelgoedje dat ze elke dag in de aanwezigheidsmand leggen. Zo
zien ze meteen welke vriendjes afwezig zijn. In de eerste kleuterklas gebruiken we
tekeningen van diertjes als persoonlijk symbool.

Heen- en weerschriftje
Iedere kleuter krijgt een heen- en weerschriftje dat fungeert als agenda. Dit schriftje is
bedoeld als extra communicatiemiddel tussen de ouders en de school.
Wekelijks wordt er een briefje in gekleefd met wat we de volgende week zullen “leren”. Op
vrijdag steekt er ook een briefje tussen waarop je de maaltijden en opvang van de komende
week kan invullen. Heb je niet zo vaak de tijd om tot aan de school te komen, dan kan je
gerust iets in het schriftje schrijven voor de juf, zij schrijft zeker een antwoord terug. Ook
omgekeerd zal de juf u op de hoogte brengen, mocht er iets gebeurd zijn met uw kind. Het
schriftje blijft elke dag in de schooltas en het briefje nieuws – of geen nieuws zit duidelijk
zichtbaar vooraan, zo ziet de juf in een oogwenk of jullie een bericht neerpenden.

Schooltassen, jassen, mutsen,….
Het uit elkaar houden van jassen, mutsen, sjaals, handschoenen,…is veel makkelijker voor
de juf als deze genaamtekend zijn. Mocht je toch iets kwijt zijn dan kan je gerust navraag
doen bij de juf. Alle verloren voorwerpen worden verzameld in de groene gang aan de
eetzaal van het lager.
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Klaswerking
Wij horen wel eens: “Ik zou eens een vlieg willen zijn…” . Vele ouders zijn nieuwsgierig naar
wat hun kind zoal uitspookt in de klas,… en helaas zijn de meeste peutertjes nog niet
taalvaardig genoeg om thuis te vertellen wat ze zoal gedaan hebben. Daarom geven wij een
kort overzichtje van een klasdag.
’s Morgens komen de kleuters, na het belsignaal de klas binnen. De kleuters maken hun
boekentas leeg (alles heeft een vaste plaats en elke kleuter heeft een eigen kastje voor
fruit/koek/drankje). Ze hangen hun jas aan de kapstok. Hapje voor de studie in de
bloemenmand, boterhammen in de lunchbox.
Juf Nancy, Juf Karen en juf Emelie staan steeds paraat om hen te helpen, maar het is de
bedoeling dat ze dit geleidelijk aan alleen kunnen. Het is belangrijk dat ze zelfredzamer
worden.
Tijd voor het onthaal: iedereen zit op de bank.
Eerst vullen we onze activiteitenkalender in. Er worden foto’s van de activiteiten, die we in
de voormiddag zullen doen, op het bord gehangen. Op die manier werken we aan het
tijdsbesef van de kleuters. Ze kunnen ook a.h.w. lezen welke activiteiten elkaar zullen
opvolgen. Voor hen is de kalender een soort “klok”.
We spelen ook een spelletje met namen van de kleuters: de speelgoedjes worden in de
aanwezigheidsmand gelegd en we denken meteen aan de afwezige vriendjes.
Daarna maken we onze vriend Jules, de klaspop wakker. Wie wil, mag hem iets vertellen.
We zingen het lied van de dagen van de week en Jules krijgt de passende krans
(maandag = rode dag, dinsdag = groene dag, woensdag = oranje dag, donderdag = gele
dag, vrijdag = blauwe dag).
Dan is weerbeer aan de beurt. We zingen het weerbeerlied en weerbeer krijgt de nodige
attributen voor het weer van de dag : zonnebril, paraplu, muts,…
Op maandag wordt ook het takenbord aangepast. 15 kindjes krijgen een taakje die ze de
komende week zullen uitvoeren.
Op maandag kiezen we ook het ‘zonnetje van de week’. Dit kindje krijgt een leuke t-shirt
aan en mag de hele week naast de juf zitten, de eerste in de rij staan en leuke spelletjes
kiezen op het einde van de dag of als er een beetje tijd over is.

Juf zegt welke hoekjes open zijn om te spelen en de kindjes maken een keuze. Tijd om 20
min te spelen. Ondertussen controleert juf de heen- en weerschriftjes.
Dan ruimen we alles op en beginnen we de geplande activiteiten voor die dag.
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Bij het begin van de week wordt het thema aangebracht. Wij noemen het ook soms
belangstellingspunt of B.P.. De juf brengt daarvoor allerlei materiaal mee of vertelt een
verhaal met Jules. Je kind krijgt hier een heleboel mogelijkheden aangeboden om zijn taal
en inzicht verder te ontwikkelen, op een speelse manier. Naast het waarnemen wordt er
meestal ook een creatieve activiteit aangeboden binnen het thema. We zingen en
bewegen ook naar hartenlust.
Daarna is het tijd voor een stukje fruit en een drankje, toiletbezoek, jassen aandoen en
speeltijd.
Na de speeltijd kunnen de kinderen weer verder werken en spelen en is er ook tijd voor een
klassikaal moment: een verhaal, een kringspelletje, een poppenspel, een lied, versje… en
een bewegingsmoment.
Alle speelgoedjes van de kleuters gaan opnieuw in de doos. Dan is het tijd voor de
middagpauze.
Middagpauze: We gaan eten tot 12u30. Alle eerste kleuters eten samen bij juf Dorine en juf
Lut in de opvang (zie verder).
Van 12u30 tot 13u spelen de kleuters buiten onder toezicht van juf Dorine en juf Lut en vanaf
13u komt een kleuterjuf hen aflossen. De kleuters die naar huis gingen eten, komen er ook
terug bij.
Na de middag vullen we onze activiteitenkalender opnieuw in. We spelen een spelletje met
de namen en de speelgoedjes mogen terug in de mand. Zo zien we meteen wie thuis blijft
voor een middagdutje. We doen nog een creatieve of andere leuke activiteit en daarna is
er vrij spel. De kinderen kunnen dan zelf een activiteit kiezen, “leren kiezen” wordt hier in de
beginfase aangebracht. De juf heeft ook dan tijd om met de kinderen individueel bezig te zijn,
in te spelen op hun initiatieven en hen te observeren.
Na het vrij spel ruimen we samen op en is het weer tijd voor een koekje of fruit, toiletbezoek
en jassen. Daarna gaan we naar buiten voor de speeltijd.
Na de speeltijd wordt er opnieuw een verhaal verteld, een liedje gezongen, een spelletje
gespeeld. Het zonnetje van de dag mag dikwijls kiezen wat het wordt.
Jules krijgt zijn pyjama aan, krijgt nog een nachtzoentje, een knuffel en terwijl we hem te
slapen leggen, zingen we nog een slaapliedje.
Jassen, mutsen,… worden aangedaan en de boekentassen worden gemaakt.
Hopelijk gaat elke kleuter moe maar voldaan naar huis, met stralende oogjes van de
opgedane ervaringen en met veel zin om de volgende dag terug te komen!
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De Verschillende hoeken in onze klas
De crea-hoek
Hier gaan alle creatieve activiteiten door:
schilderen, knutselen, tekenen,
boetseren,… Alles kan! Op deze leeftijd is
het vooral van belang dat de kinderen
experimenteren met de verschillende
materialen. Het proces is belangrijker dan
het product!

De puzzeltafel
Hier kunnen de kinderen puzzelen en
spelen met opvoedende spelen.

De ontdektafel
Kleuters kunnen hier volop
experimenteren. In de ontdektafel komen
vaak nieuwe materialen, veelal aangepast
aan het thema van de week.
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De blokkenhoek/ het autotapijt
Hier vind je naast verschillende soorten
blokken en constructiemateriaal ook
tractors en auto’s.

De boekenhoek
Hierin kunnen de kleuters even tot rust
komen en in een boekje kijken. Vaak gaat
de juf er ook even bij zitten om een
verhaaltje voor te lezen. Het aanbod van
de boekjes is aangepast aan het thema
dat die periode wordt uitgewerkt. We
maken ook vaak zelf boekjes over onze
thema’s.

De constructiehoek
Hier wordt met allerlei fijn motorisch
materiaal gespeeld, zoals steekparels,
rijgparels, bloempjes, schakels,…
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De poppenhoek
Hier wordt rollenspel gespeeld. Hier word je in één oogopslag mama, papa, oma, opa,
politieman,…
Taal wordt hier volop gestimuleerd en ook het sociale aspect is hier uiterst belangrijk.

De fantasiehoek
Hier kunnen de kinderen fantaseren met
de dinosaurussen, de wilde dieren, de
boerderijdieren,…

Jarigen vieren
Als uw schatje jarig is, beginnen we enkele dagen daarvoor met aftellen. De dag vóór
zijn/haar verjaardag krijgt hij/zij de verjaardagstas mee. Die tas wordt thuis gevuld met: een
lievelingsboekje, lievelingsspelletje (domino – memory – puzzel,…) lievelingscd,
knuffel,…van de jarige kleuter. We versieren samen de klas.
De dag zelf mag de jarige verkleed naar school komen (indien hij/zij dit wenst natuurlijk) en
op de verjaardagsstoel zitten in de klas. Hij/zij krijgt een kroon en mag de kaarsjes op de
verjaardagstaart uitblazen. Hij/zij mag een speelgoedje kiezen uit de verrassingstrommel van
de juf. We zingen natuurlijk vele verjaardagsliedjes en maken een heus vuurwerk. Doorheen
de dag spelen we het spelletje, luisteren we naar het boekje, dansen we op de cd,…. De
jarige mag zijn vriendjes trakteren met een klasgeschenk (géén individuele geschenkjes, zie
schoolreglement). Dit is uiteraard geen verplichting. Om de dag super af te sluiten mag hij/zij
op de verjaardagstroon op de speelplaats plaats nemen, zodat hij/zij kan stralen voor alle
kleuters van de school en voor alle mama’s en papa’s die hun kindjes na school afhalen.
De juf legt dit moment vast op een foto. Zo wordt het een dag om nooit meer te vergeten.

Werkjes mee naar huis
De werkjes worden in een heen-en weertasje meegegeven voor elke vakantie. Daarin steken
dan alle gemaakte werkjes alsook een liedjes- en versjesmapje. Na het weekend of na de
vakantie brengen de kinderen de heen- en weertas terug mee met daarin enkel nog de
liedjes- en versjesmap. De werkjes mogen thuisblijven. Op de werkjes zal de juf ook een
kort woordje uitleg schrijven hoe het maken ervan verliep.
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Op school eten
Uw kind kan elke dag op school eten.
Er zijn twee mogelijkheden:
Warme maaltijd: bestaande uit soep en hoofdgerecht . De kleuters krijgen water bij hun
maaltijd.
Lunch: de kinderen brengen zelf hun boterhammen mee in een brooddoos en krijgen daarbij
soep en water.
Voor de prijzen: zie schoolbrochure.
Je kiest zelf wanneer jouw kind op school eet en welke maaltijd het gebruikt. Je kan op
maandag steeds melden wat je kind de komende week wenst. Het menu is steeds terug te
vinden op onze website. Op het einde van de maand krijg je op de schoolfactuur een
overzicht van het aantal verbruikte maaltijden.
Worden de kinderen geholpen in de eetzaal? Ja hoor!
Juf Dorine en juf Lut staan samen in voor de werking van de eetzaal. De kleuters eten
afzonderlijk van de lagere afdeling. Ze krijgen soep en warme maaltijd aangeboden en
kunnen meermaals bijvragen. Kinderen worden aangemoedigd zonder te forceren. Er moet
wel steeds eens geproefd worden. Eerste kleuters krijgen een slabbetje van de school. Wij
verwittigen u wanneer uw kind onvoldoende eet. De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas die
boterhammen eten gaan naar een afzonderlijk lokaal, waar een kleuterjuf toezicht houdt en
helpt waar nodig. De boterhammen die niet opgegeten worden, krijgt je kind terug mee naar
huis, zo zie je zelf hoeveel je kind gegeten heeft. Na het eten spelen de kinderen bij goed
weer buiten en bij slecht weer blijven ze nog even binnen om te spelen.

!!! Op woensdag zijn er geen warme maaltijden voorzien, dus wie dan blijft eten, brengt zelf
een lunchpakket en water mee.

Ziek zijn
Jouw kind is pas schoolplichtig vanaf het 1ste leerjaar. Je hoeft dus de afwezigheid niet te
wettigen met een doktersbriefje. Wij stellen het wel op prijs mocht je een seintje geven
wanneer je kleuter voor langere tijd afwezig is. Mogen wij dan ook vriendelijk vragen om
zieke kinderen niet naar school te sturen ? Zo blijft het besmettingsgevaar beperkt.

O.-L.-V. -Visitatie Basisschool

Brochure voor nieuwe kleuters en ouders 2014.

2

Waar gaan we voor?
Onze belangrijkste doelstelling in de peuter- en 1ste kleuterklas is ervoor te zorgen dat de
kinderen zich zo vlug mogelijk thuis voelen op school. Pas wanneer een kind zich voldoende
goed voelt, staat het open voor nieuwe ervaringen in speelleersituaties. Jonge kinderen
hebben ook voldoende tijd nodig om te leren functioneren in groep. De meeste kinderen
komen uit een veilige thuissituatie in een klasgroep terecht en voor hen is het niet altijd
evident om een plaatsje te vinden in de groep. Sociaal vaardiger worden, leren delen van
materiaal en leren omgaan met andere kinderen is dan ook een 2de punt waarop in het
jongste klasje sterk gewerkt wordt. Geleidelijk aan voelen kinderen zich compleet geborgen
in de klasgroep en dan is het tijd om meer aandacht te geven aan het speelse leren. Wij zijn
ervan overtuigd dat jonge kinderen al heel wat kunnen “leren”. Wij willen echter niet op hun
ontwikkeling vooruit lopen en gaan sterk individueel te werk. Alle kinderen krijgen de kans
om te ontwikkelen op eigen tempo.

Infoavonden
In september worden jullie uitgenodigd op een infoavond waarop de klaswerking per klas
van A tot Z wordt uitgelegd. De datum wordt meegedeeld via het heen- en weerschriftje en
via de nieuwsbrief.
In november voorzien we een ‘powerpoint-avond’. In het voorjaar is er een oudercontact. Je
wordt hiertoe vrijblijvend uitgenodigd.
Je mag er steeds vanuit gaan dat “geen nieuws, goed nieuws is”. Je kan erop vertrouwen dat
we steeds elk probleem dat zich stelt i.v.m. je kind met jou bespreken.

Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om die te stellen aan de juf, aan de directeur… Onze deur staat steeds voor
jou open! Kan je niet tijdens de schooluren langskomen? Geen probleem, bel dan gerust om
een afspraak te maken.

We heten jullie welkom op onze school en wensen jouw schatje
een fijne schoolloopbaan toe.

juf Nancy, juf Karen en juf Emelie
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