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Dag vriendjes en vriendinnetjes, mama’s, papa’s… 
 

Het is bijna zover! Een speciale dag voor jullie klein kapoentje. 
Jullie kleuter mag voor het eerst of weer naar school. 

 
Niet getreurd als er een traantje vloeit. Ik zal deze met veel plezier veranderen in een 

lach. 
Bij de ene peuter gaat deze aanpassing ook iets sneller dan bij de andere.  

Iedereen mag op zijn tempo wennen aan de klas en de school. 
 

Ik kijk er enorm naar uit om jullie in de klas te mogen ontvangen! 
Maar Anna en Jules ook! Ze willen jullie kleuter graag leren kennen. J 

 

- Een gezinsfoto 
- Een boekentas met daarin een drinkbeker (geen frisdrank) en een 

boterhammendoos  
In de voormiddag: een boterham, een stukje fruit… 
Tijdens de middag: boterhammen 

- Kledij voor als uw zoon/dochter een ‘ongelukje’ heeft (dit blijft gedurende het hele 
schooljaar in de klas) 

- Een tissuedoosje en een pak natte doekjes 
 

OVERAL je kleuter zijn/haar NAAM NOTEREN AUB J 
(jassen, boekentas, sjaals, drinkbekers…) 

 
Uw kleine kapoen zal in de eerste week ook een symbooltje gekozen hebben.  

Dit zal in de loop van de week aan zijn/haar boekentasjes hangen. 
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- Gelieve makkelijke kledij aan te doen (GEEN ROMPERTJES!!) 
- Gelieve pampers voor een hele week mee te geven. Liefst geen pamperbroekjes. 
- Een pak natte doekjes  

 
 

 

- Maandag: Iedere 2 weken beginnen we meestal aan een nieuw thema.  
Anna of Jules en de juf hebben dan allerlei leuke spullen bij om het thema te 
introduceren. 

- Dinsdag- en donderdagnamiddag: Dan maakt de juf tijd om te puzzelen en 
spelletjes te spelen ifv het thema. Zo werken we aan onze denk-, maar ook aan 
onze sociale ontwikkeling. 

- Vrijdag het laatste uur van de voormiddag speelt de juf Tik Tak. Op muziek 
komen allerlei voorwerpen tot leven. Poppetjes dansen, er wordt een grote puzzel 
gemaakt, springende potjes, er wordt geschilderd… 
De peuters genieten van het visuele, de muziek en de verrassingen. Zo leren ze ook 
spelenderwijs de (thema)woordenschat van de week. 

- Uurrooster: 
Voormiddag : 8.30u-12.05u 
Middagpauze van 12.05u-13.20u 
Namiddag van 13.20u – 15.00u 
(meer info op www.basisschoolopgrimbie.be) 

 
 

Twee maal per week krijgen de peuters turnles van onze turnmeester Roberto. 
Voor ons klasje zal dit zijn op  

 
Dinsdag en donderdag 
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Op woensdag is het fruitdag.  
Elke leerling krijgt een stuk fruit aangeboden door de school. J  

 
 

Een verjaardag gaat zomaar niet voorbij in ons klasje! 

 Jouw kapoen zal die dag in de belangstelling staan J  

Je kapoen krijgt een mooie kroon en hij/zij wordt die dag ook geschminkt. 

Bij het vieren van een verjaardag in de klas, voelen ouders vaak de morele verplichting 

om voor elke peuter een klein pakje te voorzien. Dit is echter niet verplicht J 

Indien u toch iets wil kopen, kan u misschien even nadenken over een versnapering om 

in de klas op te eten, bv: een cake, een taart, fruitsaté’s,…  

 
Het is vooral belangrijk dat jouw kleuter die dag in de belangstelling staat. 

 

Anna en Jules zijn onze klaspoppen. U kent ze misschien wel van de boekjes? 
Deze twee klaspoppen hebben een grote betekenis voor de kindjes. Ze zijn een 
echt maatje voor hen. Ze kunnen voor hen (leren) zorgen, geheimen aan hen 
vertellen, verdriet met hen delen (Jules en Anna kunnen immers heel goed 

troosten), helpen bepaalde problemen te overwinnen en nog veel meer.  Ze spelen 
daarom in ons klasje ook een belangrijke rol. 
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* Blijf zelf zo ontspannen mogelijk en neem vastberaden afscheid.  

Het is normaal dat kinderen de eerste tijd huilen bij het afscheid nemen.  
Flink zijn hoeft dus niet!  

* Geef uw peuter zijn lievelingsknuffel en fopspeen mee.  

Die kan op moeilijke momenten troost brengen.  
* Geef fruit mee waarvan u weet dat uw peuter het lekker vindt.  

Ook bij het beleg op de boterhammetjes kan je best iets meegeven dat je peuter graag eet. 
(liefst niet alle boterhammetjes met choco.) 

* Zorg voor een gemakkelijk schooltasje (niet té klein)  

Zet er zeker de naam van uw peuter in!  
* Ben je over iets ongerust? Of heb je vragen? Praat er gerust over met de juf! 

* Wen uw peuter al aan het uur van slapengaan.  

Tot 4 jaar heeft uw kapoen gemiddeld 12u slaap nodig! 
*Meer informatie over onze school vinden jullie ook op onze website : 

www.basisschoolopgrimbie.be 
 

Aarzel niet om mij aan te spreken of vragen te stellen J 
Ik vind het een hele eer dat ik met jullie peuter aan de slag mag en wil 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, 

 
Juf Melanie  


