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

 Een gezinsfoto;
 Een boekentas met daarin een drinkbeker (geen frisdrank) en een
boterhammendoos;
In de voormiddag: een boterham, een stukje fruit, een
droge koek, …
Tijdens de middag (eventueel): boterhammen;
 Kledij voor als je kapoen een ‘ongelukje’ heeft (dit
blijft gedurende het hele schooljaar in de boekentas);
 Een tissuedoosje en een pak natte doekjes;
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Dag vriendjes en vriendinnetjes, dag mama’s en papa’s …
Het is bijna zover! Een speciale dag voor jullie klein kapoentje is bijna
aangebroken: jullie kleuter mag voor het eerst naar school.
Niet getreurd als er een traantje vloeit. We zullen deze met veel plezier
veranderen in een lach. Bij de ene peuter gaat deze aanpassing immers iets
sneller dan bij de andere. Iedereen mag op zijn tempo wennen aan de klas en aan
de school.
Je zal merken dat er van deze jonge kinderen al veel wordt verwacht.
Toch willen we sterk benadrukken dat het heel belangrijk is dat uw kindje zich
goed voelt in de klas: dat het zich thuis voelt!
We kijken er enorm naar uit om jullie in ons klasje te mogen verwelkomen!
Maar Jules ook! Ook hij wil jullie kleuter graag ontmoeten .

Gelieve overal je kleuter zijn/haar NAAM + VOORNAAM + KLAS (PK1A) op
te noteren a.u.b.  (jassen, boekentas, sjaals, drinkbekers, pampers, …)

 Meestal werken we elke 2 weken rond een nieuw thema.
Jules en de juf hebben dan allerlei leuke spullen bij om het thema te
introduceren.
 De dag begint met een onthaalmoment. Dan krijgen de kleuters de kans om
verschillende activiteiten te doen, die aansluiten bij het thema. De juf speelt
mee en zorgt voor voldoende wisselmomenten. Zo werken we aan de totale
ontwikkeling van uw kind.

2 lestijden per week gaan de kleuters naar de turnzaal. Ze
hoeven nog geen turnkledij of –pantoffels te dragen. Al
spelend leren ze hier bewegen, onder leiding van onze
turnjuf.
Deze lessen gaan door op donderdagvoormiddag.
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Van uw kleine kapoen zal in de eerste week ook een foto gemaakt worden.
Deze zal in de loop van de week aan zijn/haar boekentasjes hangen.

Een verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij in ons
klasje! Een jarige zal op zijn/haar verjaardag in de
belangstelling staan . Je kapoen krijgt een mooie kroon.
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 .
Indien u toch iets wil kopen, is een versnapering om in de klas op te eten een leuk
idee, bijv.: een cupcake, een taart, fruitsatés, … Denk er even over na of de
traktatie gemakkelijk te eten is voor een peuter.
Het is vooral belangrijk dat de jarige kleuter die dag in de belangstelling staat.

Wat houdt dit in?
De kleuters worden gestimuleerd
om te komen tot zelfstandigheid.
Het kind leert “zijn plan trekken”.
Uiteraard is dit een leerproces,
maar oefening baart kunst.

Enkele voorbeelden:
jas aan– en uittrekken, jas aan de kapstok ophangen of halen,
boekentas openen en sluiten, handen wassen, zelf eten of drinken, zelfstandig
kiezen, spelen, en opruimen, zelf naar het toilet gaan, ...
Probeer jullie kapoen ook thuis te stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te
doen. Het zal hem/haar zeker van pas komen.
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Op woensdag is het fruitdag.
Elke leerling krijgt een stuk fruit
indien het is ingeschreven voor het Tutti Frutti-project.
Zoniet mogen ouders zelf fruit mee naar school geven. 

gegaan.
Een ongelukje is echter snel gebeurd! Daarom vragen we reservekledij (label met
Naam + Voornaam + PK1A) te voorzien.

 Gelieve makkelijke kledij aan te doen (geen rompertjes!)
 Gelieve een pamperbroekje aan te doen, maar gewone pampers als reserve per
dag mee te geven. Gelieve de naam op de pampers te schrijven.
 Een pak natte doekjes

Enkele uren per week komt de kinderverzorgster meehelpen in de eerste
kleuterklas. Zij ondersteunt de juf door: kindjes op te vangen, te helpen bij aan–
en uitkleden, toiletbezoek, begeleiden van een activiteit, handen wassen en
toezicht bij het eetmoment, …

Dit is zeer belangrijk in de klas; maar probeer ook thuis
grenzen te stellen. Laat duidelijk horen en zien dat storend
gedrag afgekeurd wordt. Reageer hier steeds consequent op!
Probleemgedrag bestraffen is aangewezen. Doe dit steeds
onmiddellijk en geef een milde straf. Treed tijdig op!
Soms tracht een kind aandacht te trekken door storend
gedrag te vertonen. Als dit echter licht storend gedrag is, is
het beter dit te negeren.
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Wij gaan er van uit dat de kleuters zindelijk zijn als ze
naar school komen.
De juffen hebben als verzorgende taak om het
toiletgebruik van de kinderen op te volgen, niet om hen
“zindelijk” te maken. Dit is een taak die de
ouders toekomt!
Omdat de kinderen nood hebben aan een voortgezette
training, wordt op vaste tijdstippen naar het toilet

Stuur je kind niet ziek naar school! Medicijnen meegeven naar
school is niet gepast en mogen door de leerkrachten niet worden
toegediend zonder een speciaal attest van de huisarts. Bespreek
dit in zulk geval duidelijk met de klasleerkracht zelf.
Bij afwezigheid van enkele dagen is het goed de school te verwittigen.

De eerste schooldagen kunnen voor het kind erg vermoeiend zijn (alles is nieuw
en er is de drukte van veel kinderen). Zorg er dus voor dat je kleuter genoeg kan
slapen om te bekomen van alle ervaringen. De eerste weken zijn halve
schooldagen soms echt genoeg! Als het kan, probeer je kind
dus na de middag wat tot rust te laten komen, alhoewel we
best begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is.
Wen uw peuter al aan het uur van slapengaan: tot 4 jaar
heeft uw kapoen gemiddeld 12u. slaap nodig!

 De school begint om 8.30u. in de voormiddag (ingang via Vuurkruisersstraat)
en om 13.20u. in de namiddag (ingang via kleuterspeelplaats).
Breng je kleuter tijdig naar school! Voor je kind is het immers aangenaam om
de dag samen met de juf en de andere kleutertjes te starten, omdat hier
vaste rituelen heel wat structuur bieden. Voor de leerkracht is het ook niet
prettig om telkens activiteiten te onderbreken voor laatkomers.
 Probeer de eerste dagen echt tijdig op school af te halen: beter 5 minuten te
vroeg dan één minuut te laat. Die minuut kan voor je kind een drama zijn, want
alle mama's zijn er en “mijn” mama niet! De school eindigt om 12.10u. in de
voormiddag en om 15u. in de namiddag.
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Belangrijker is echter om positief gedrag steeds te belonen. Dit heeft meer
effect! Begrijp het woordje belonen echter niet verkeerd! Een schouderklopje,
een bravo, … volstaat.

Ouders wachten tot de schoolbel is gegaan achter de lijn op de
kleuterspeelplaats. Dan komen de rijtjes naar buiten en zal de juf oogcontact
met u zoeken om daarna uw kind naar u toe te laten komen. Gelieve niet zelf
naar de rij te komen, opdat de juffen het overzicht kunnen bewaren.
kleutertjes bij hun mama/papa zijn, vooraleer u de volle aandacht van de juf
krijgt.
 Gelieve DUIDELIJKE AFSPRAKEN te maken omtrent het wel/niet blijven
eten en het wel/niet naar de naschoolse opvang gaan met de klasleerkracht
zelf. Dit kan via een briefje in de boekentas.

 Afscheid nemen moet kort en hartelijk zijn! Zichtbaar blijven door het raam
of aan het hek maakt het afscheid alleen maar moeilijker voor je kind en voor
jezelf! We bouwen het afscheid gedurende één week af van de klasvloer tot
de buitendeur.
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 geen speelgoed van thuis mee. Geef uw peuter eerder zijn/haar
lievelingsknuffel mee. Die kan op moeilijke momenten troost brengen. Later
wordt hij thuisgelaten, als deze troost niet meer nodig is;
 Als beleg op de boterhammetjes kan je best iets meegeven dat je peuter
graag eet. (liefst niet alle boterhammetjes met choco …);
 Zorg voor een schooltasje met een gemakkelijke sluiting (niet té klein);
 Zorg voor een lusje in de jas, zodat je kind die vlot aan de kapstok leert
hangen;
 Gelieve alles te voorzien van Naam + Voornaam + klasnaam (PK1A);
 In de winter zijn wanten beter dan handschoenen met vingers. Aan een touw
door de mouwen bevestigd, gaan ze niet verloren;
 Na een vermoeiende schooldag kan je kleuter thuis extra druk zijn, eventueel
veel wenen, terug beginnen bedplassen of meer aandacht vragen. Probeer
daarvoor begrip en geduld op te brengen;
 In het begin vertellen kleuters meestal weinig of niets over wat ze op school
deden. Dat is normaal. Dring er dus niet teveel op aan;
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 De juf spreken na school? Dat kan! Gelieve wel te wachten tot alle

 Geef de werkjes die je kind van school meebrengt een plaats in huis. Toon je
blij om de werkjes, ook al zie je enkel "krabbels". Voor je kind is het een
prestatie. Je zal merken dat de tekeningen steeds anders worden en op een
dag tekent het mooie, herkenbare figuren! Spreek met je kind over het
Dit zou de kleuter zeker niet aanzetten tot veel "werken"!
 Sommige kinderen gaan de eerste dagen erg enthousiast naar school, zelfs
zonder huilen! Na enkele dagen willen ze niet meer, huilen ze ... (Ze beseffen
plots: een lange dag zonder mama). Probeer hen toch vriendelijk maar kordaat
te brengen. Ook zij moeten wennen aan deze nieuwe situatie.
We hopen dat deze brochure mag bijdragen tot een fijne samenwerking tussen
onze school en jullie gezin. We gaan er een super leuk schooljaar van maken!
Ben je over iets ongerust? Heb je vragen? Praat er gerust over met de juffen of
de directie .
Alvast bedankt voor het vertrouwen!
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werkje, over de kleuren, hoe het gemaakt werd. Gooi het nooit zomaar weg.

