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Wie zijn de juffen?
Dag vriendjes en vriendinnetjes, mama’s en papa’s…
Op maandag, dinsdag en woensdag de eerste twee lestijden is juf Ilke in
de klas. Jarig op 9 juni en wordt dit schooljaar 33 jaar.
Op woensdag de laatste twee lestijden, donderdag en vrijdag is juf Debby
in de klas. Jarig op 12 juni en wordt dit schooljaar 29 jaar.
(Korte mondelinge uitleg van de juffen over hun privé).
Jullie kapoentje komt dit schooljaar bij ons in het klasje.
Niet getreurd als er een traantje vloeit. Wij zullen deze met veel plezier
veranderen in een lach.
Bij de ene peuter gaat deze aanpassing al iets sneller als bij de andere.
Iedereen mag op zijn tempo wennen aan de klas en de school.
Wij kijken er alvast naar uit om er samen met jullie kleuter een fijn
schooljaar van te maken.
Het is belangrijk dat jullie kleuter zich goed voelt en graag naar school
komt, dan komt de ontwikkeling, groei en ontplooiing vanzelf.
De juffen vinden structuur zeer belangrijk, zeker bij de jongste kleuters!

Daarom enkele momenten die dagelijks gebeuren
▪

OVERAL je kleuter zijn/haar NAAM NOTEREN AUB 😊
( jassen, boekentassen, brooddozen, drinkbekers, mutsen, sjaals..)

▪

’s Morgens boekentas in het rek en jas aan de kapstok
(iedere kleuter heeft zijn/haar eigen symbooltje)

▪

Het onthaal is een van de belangrijkste momenten van de dag. Zorg
er daarom voor dat jullie altijd op tijd aanwezig zijn. Het op en
afhalen van je kleuter is telkens in de klas. De juf is ’s morgens
aanwezig vanaf 8u15.
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▪

We beginnen ’s morgens in de onthaalhoek:
o iedere kleuter heeft een eigen plaatsje in de kring
o ochtendlied
o aanwezigheid → Foto op ballonnetje hangen bij Jules
(fijne motoriek)
o weerkalender
o dagen van de week
o gebed – lied – kaarsje aansteken – vertellen
(Andersgelovigen of niet gelovigen worden niet verplicht om
mee te bidden)
o overlopen wat we in de voormiddag gaan doen (daglijn).

▪

We werken altijd met een belangstellingscentrum (thema).
Bv.: herfst, de boerderij, Sinterklaas, kleuren, verkeer…

Toiletmoment
▪

Iedere kleuter wordt op het toilet gezet op een vast tijdstip. De
kleuters die nog niet zindelijk zijn hebben een pamperbroekje aan.
Op deze manier kunnen ze zelfstandig naar het toilet gaan, hier
wordt de zelfsturing weer gestimuleerd.
Na de speeltijd worden de pampers ververst. Gelieve dus ’s
morgens een pamperbroekje aan te doen en gewone pampers (voor
heel de week) mee naar school te geven.
Reservekledij meegeven (deze blijft gedurende het hele schooljaar
in de klas aanwezig).
Wanneer de tissues of vochtige doekjes op zijn, geeft de juf een
briefje mee.
Gelieve gemakkelijke kledij aan te doen, geen rompertjes, geen
jumpsuits, schoenen met klittenband is fijn voor je kleuter…
We werken er samen aan om ons kleutertje zindelijk te krijgen.
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Eetmoment
o we eten om 9u30
o drinken liefst water, flesje met een sportdop (hersluitbaar)
o geen brikjes of Capri Sun
o koeken zonder chocolade
o papiertjes al van de koek afdoen of inscheuren →
zelfstandigheid
o geen pudding, smeerkaasjes, yoghurt…
o fruit schillen thuis en in een doosje doen
o het eten wat over is gaat mee terug naar huis, zo zie je wat
je kind gegeten heeft die dag

▪

Woensdag is fruitdag, elke kleuter krijgt (vanaf oktober) een
stukje fruit aangeboden door de school. 😊
De juf vindt het belangrijk dat ieder kind proeft van het fruit, zo
leren ze nieuwe fruitsoorten kennen/eten.

▪

Kleutertjes die blijven eten gaan naar de eetzaal.
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Tips
▪

Als er iets verandert aan de situatie van je kleuter (opvang, naar de
eetzaal, iemand anders komt je kind ophalen, allergieën…) plak dan
een briefje op de brooddoos, zo ziet de juf dit bij het eetmoment
om 9u30.

▪

In de winter, liefst geen handschoenen met vingers, maar wanten.
(Wanten zijn gemakkelijker voor je kleuter → zelfsturing wordt
hier weer gestimuleerd).

▪

Dopido is vrijblijvend aan te kopen, hier wordt niet vast mee
gewerkt in de klas.

▪

Namiddag: de kleuters mogen nu vrij spelen waar ze willen, op het
einde van de dag volgt er vaak een verhaal. Dit kan in de vorm van
een boekje, kamishibai, grote prenten, een vertelplaat, verteltafel…
zijn.

Turnen
▪

Twee dagen per week gaan onze kapoentjes naar de turnzaal. Hier
krijgen ze turnles van onze turnmeester Roberto. Gemakkelijke
kledij is dan des te fijner voor je kapoen. Op deze manier kunnen
ze echt klimmen en klauteren. 😊

De schooluren
▪

Voormiddag: 8u30 – 12u05

▪
▪

Middagpauze: 12u05 – 13u15
Namiddag: 13u20 – 15u00
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Taalstimulering
▪

De juffen gebruiken een rijke taal en stimuleren de kleuters om
nieuwe woorden te leren.

Smartschool
▪

Er wordt op school gewerkt met Smartschool. Dit is een soort van
heen en weer schriftje. Als de kleuters iets moeten meebrengen,
of belangrijke informatie wil delen, kan de juf hier een briefje of
een mail op versturen. Wanneer een thema in de klas is afgelopen
worden er foto’s op gepost van wat uw kapoen in de klas heeft
meegemaakt.

▪

Jullie krijgen hier een apart bundeltje met informatie over.
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Verjaardagen
▪

Een verjaardag gaat niet zomaar voorbij in ons klasje!
Jullie kapoen zal die dag in de belangstelling staan 😊
Hij/zij krijgt een mooie kroon en kaart mee naar huis.

▪

Bij het vieren van een verjaardag in de klas, voelen ouders vaak de
morele verplichting om voor elke peuter een klein cadeautje te
voorzien. Dit is echter niet verplicht 😊
Indien je toch iets wil kopen, kan je misschien even nadenken over
een versnapering om in de klas op te eten, bv.: een cake (zonder
chocolade rondom); wafeltjes, dit alles moet wel voorverpakt
zijn, zelf iets bakken is dus niet toegestaan omwille van de
Covid regels.

▪

In de week dat je kleuter jarig is krijgt hij/zij Jules op vrijdag
mee op logement 😊
Jules heeft zijn eigen slaapkoffertje bij en kijkt er enorm naar uit
om bij jullie thuis het weekend door te brengen.
Voel jullie vrij om leuke foto’s en teksten op te plakken in het
schriftje (aanwezig in het koffertje), zo kunnen wij op
maandagmorgen zien welke leuke dingen Jules heeft beleeft bij
jullie thuis. 😊

▪

JULES MOET ALTIJD OP MAANDAG MEE TERUG NAAR
SCHOOL.

▪

GELIEVE JULES NIET ZELF TE WASSEN.

▪

OMWILLE VAN CORONA ONDER VOORBEHOUD.
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Wie is Jules?
▪

Jules is onze klaspop. Je kent hem misschien al van de boekjes?
Deze klaspop heeft een grote betekenis voor de kindjes. Hij is een
echt maatje voor hen. Ze kunnen voor hem (leren) zorgen, geheimen
aan hem vertellen, verdriet met hem delen (Jules kan immers heel
goed troosten), helpen bepaalde problemen te overwinnen en nog
veel meer. Ze spelen daarom in ons klasje ook een belangrijke rol.

Zelfredzaamheid
▪

Heel belangrijk! Laat je kleuter thuis ook dingen zelf doen, bv.: jas
zelf aandoen (toveren), naar het toilet gaan, handjes wassen, eten,
boekentas open en dichtdoen. Je kleuter leert zo heel snel zijn plan
trekken en doet ook succeservaringen op. 😊

Nog vragen?
▪

Ben je over iets ongerust? Of heb je vragen? Aarzel dan niet om
ons aan te spreken! 😊 Wij vinden het een hele eer dat wij met
jullie peuter aan de slag mogen en willen niets liever dan dat hij/zij
zich goed voelt in het klasje! We gaan er een super leuk schooljaar
van maken!
Alvast bedankt voor het vertrouwen,

Veel liefs,
Juf Ilke, Juf Debby en Jules
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