
Infoboekje van de peuterklas 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

Juf Kim 

 

 

 
  

 



Wie ben ik? 

  

Mijn naam is De Graef Kim. Sinds september 2004 sta ik hier op de Lindenlaan als 

kleuterleidster. Zelf heb ik twee kindjes.  Een dochter van 8 die dit schooljaar naar het 

derde leerjaar mag hier op school en een zoontje van 4 jaar oud die in september start in 

de tweede kleuterklas..    Uiteraard kijk ik er enorm naar uit om er dit schooljaar samen 

met jullie peutertje er een hele toffe en leerrijke tijd van te maken! 

  

1.  Algemene informatie 

  

Onze peuters worden in hun eigen klasje onthaald vanaf 08.15u tot 08.30u door hun eigen 

juf.  Gelieve deze uren te respecteren en uw peutertje af te zetten aan de deur van de 

klas.  Als alle ouders mee binnenkomen in de klas zal er geen duidelijk klas overzicht zijn 

en op die manier ontstaat er chaos.  Maak het uw peuter niet moeilijker door het afscheid 

te rekken.  Gebeurt het toch dat je te laat bent, breng uw peuter dan tot aan de klasdeur 

en wacht tot uw kapoentje is binnengegaan.  

  

Om 12.05u is de voormiddag reeds voorbij, de peuters die blijven eten worden door de juf 

naar de refter gebracht om hun boterhammetjes op te eten en de peuters die naar huis 

gaan wachten op mama of papa in de refter.  Gelieve op het belsignaal te wachten om uw 

peuter af te halen in de refter bij de klas juf.  Bent u wegens omstandigheden toch te laat 

dan wacht uw kapoen in de refter bij de klasgenootjes. Op woensdagmiddag eindigt de 

school om 12.05 en mag u uw kleuter ophalen aan de klas. 

  

In de namiddag starten wij op dezelfde manier.  De school begint dan om 13.35 u en eindigt 

om 15.30.  Het afhalen in de namiddag gebeurt in onze klas.  Bij het afhalen graag uw beurt 

afwachten zodat de juf een goed overzicht heeft van welke peuter er is vertrokken.   

Zo is de juf zeker dat iedereen met de juiste persoon mee naar huis is gegaan.  Het is voor 

de veiligheid van onze kinderen dat we u vragen geduld te hebben.   

Mocht u een vraag hebben op het einde van de dag dan mag u dit zeker stellen maar gelieve 

te wachten tot alle kleuters zijn afgehaald, zo behoudt de juf een goed overzicht over 

wie reeds is opgehaald.  

  

 

2.  Koek en drankje 

  

Er is zowel in de voor als namiddag een gezellig pauzemoment voorzien.  Je geeft een stuk 

fruit voor de voormiddag en een koek voor de namiddag + een flesje water mee. Het fruit 

dat je meebrengt dient geschild en gesneden meegegeven te worden in een doosje dat uw 

peuter zelf kan openen.   Ik zou ook vriendelijk willen vragen om dat op elke koek en 

drankje de naam van uw kind te vermelden. Een kenteken is nog makkelijker.  Dit kan soms 

een hele hoop misverstanden en traantjes voorkomen.  Mag ik ook vragen om het 

tussendoortje zo gezond mogelijk te houden.  Blikjes, snoep en chips zijn niet toegelaten 

op school.  Tip: een klein flesje water met een sportdop is erg handig in de klas en je kan 

het meerdere malen hervullen, dus is het milieuvriendelijk.  Een koekendoosje is ook zeer 

praktisch in de klas.  Gelieve ook geen koeken met chocolade erop mee te geven. 

 

  



3.  Verjaardagen 

  

Als er een peuter jarig is dan wordt dit uitvoerig gevierd in onze klas!  Er wordt gezongen, 

de jarige krijgt een kroon, we versieren de klas,…  De jarige mag de klasgenootjes ook 

trakteren maar met bepaalde grenzen.  We zouden graag hebben dat deze door iedereen 

worden gerespecteerd. We willen vermijden om snoep mee te brengen en zijn ervan 

overtuigd dat er ook gezonde traktaties zijn die de peuters heel lekker vinden.  Een 

lekkere cake, pudding, een tros druiven die verdeeld kan worden, kersen of aardbeien, … 

We willen vooral het vieren van de jarige in de klas voorop stellen en daarom is er ook 

algemeen afgesproken om geen individuele geschenkjes mee te geven.  Wat is er gezelliger 

dan met zijn allen in de kring, lichten uit, drie kaarsjes op de cake en de jarige die ze zelf 

mag uitblazen… 

  

4. Familiemuur 

  

Omdat onze jongste vriendjes nog heel vaak over thuis en mama of papa vertellen en 

omdat ze zich goed zouden voelen in ons klasje maken we een familiemuur in de klas. 

Daarvoor mag uw kapoen foto’s van thuis, mama, papa, broer, zus,… meebrengen.  De juf 

maakt hier een collage van en deze worden gelamineerd en in de klas opgehangen.  Gelieve 

de foto’s te beperken, max. 3 foto’s per kind aub.  

  

5. Het heen en weer mapje 

  

Dit mapje is bedoeld om informatie van de school aan u te bezorgen zoals bv: 

gebeurtenissen in de klas ( weekbrief), info omtrent afspraken, verlofdagen, uitstapjes, 

dingen die we in de klas kunnen gebruiken,… 

Of om info van u aan de juf te bezorgen zoals bv: je kapoentje voelt zich niet lekker, 

wijzigingen in verband met blijven eten, slapen,…  Vragen, opmerkingen of suggesties. 

  

Het mapje wordt mee naar huis gegeven als er brieven zijn.  Dat is meestal op vrijdag maar 

kan uitzonderlijk ook in de loop van de week als er een dringende brief mee moet naar huis. 

Gelieve het elke keer zo snel mogelijk terug mee te geven. 

  

6.Tekeningen en knutselwerkjes 

  

Elke tekening of werkje dat uw zoon of dochter maakt wordt omhoog gehangen in de gang. 

Knutselwerkjes worden telkens als ze klaar zijn meegegeven naar huis. 

  

7. Kentekens 

  

Onze kapoentjes zitten in de peuterklas met als klas figuur het lieveheersbeestje.   

Elke klas heeft zo een eigen figuur.  Op die manier kunnen de kleuters makkelijk praten 

over hun klas.  De kleuters hebben ook een eigen kenteken bv een vogel, varken, schaap,… 

Dit tekentje zal je overal terugvinden: aan de kapstok, op hun heen en weer mapje, aan de 

muur voor de werkjes, op de reservekledij. 

 

 

8. Dagverloop in onze klas 



 

08.30u 

Individueel onthaal van de peuters in de klas.  De peuters worden individueel verwelkomd in 

de klas, ze nemen afscheid van hun ouders en mogen even spelen met het speelgoed dat 

door de juf is klaargezet. Tijdens dit individueel onthaal krijgt de juf de kans om de 

peuters apart te benaderen.  Bv een peuter die verdriet heeft wordt getroost, peuters die 

het moeilijk hebben bij dagelijkse routine zoals boekentas leegmaken,…  worden geholpen, 

peuters die moeilijk tot spel komen worden gestimuleerd…  Het is een belangrijke 

activiteit waarbij de juf de peuters goed leert kennen. 

  

08.40u 

De brooddoosjes, koekjes en drankjes worden in de juiste bak gesorteerd. Het speelgoed 

op de tafels en mat wordt opgeruimd en iedereen wordt gestimuleerd om te helpen. Als dat 

is gebeurd nemen we plaats in de kring van de klas.  

  

09.20u 

In de kring komen we samen voor het klassikaal onthaal.  We mogen dan Jules, onze 

klaspop en ook elkaar begroeten. We zingen liedjes en er is ook ruimte om een 

ochtenddansje te doen in de kring. Onze kalenders worden in orde gebracht 

(aanwezigheid- en dagkalender) en we bespreken kort wat het dagje vandaag zal brengen… 

Tijdens dit onthaal moeten onze kapoenen even zitten en luisteren.  Dit is natuurlijk iets 

dat moet groeien bij onze allerkleinsten.  Daarom is de volgende activiteit dan ook iets 

losser.  Dit kan een liedje of versje zijn waar een doe activiteit aan is verbonden of een 

dansje, een kringspelletje waarbij de kleuters mogen bewegen,… 

  

09.40u 

Fruit en drank moment. We nemen plaats aan de tafel en genieten van ons fruit en drank 

terwijl er een muziekje speelt in de klas.  We creëren een gezellig moment in de klas. 

Gelieve elke dag fruit mee te nemen en geen koeken voor ’s ochtends.  Zo stimuleren we de 

kindjes om gezonde tussendoortjes te eten. Tijdens deze activiteit ontwikkelen de peuters 

hun zin voor hygiëne, zelfstandigheid, netheid, beleefdheid, gezondheid… 

  

10,00u 

Toiletbezoek. Na het koek en drank moment mogen de kleuters in de kring een boekje 

lezen. Om de beurt brengen we dan ook een bezoekje aan het toilet.  Iedere peuter mag 

proberen plassen. Ook de kindjes die nog niet zindelijk zijn worden gestimuleerd om het 

potje te gebruiken maar de echte zindelijkheidstraining dient echter thuis te gebeuren.  

  

10.10u 

Speeltijd. De peuters mogen op de speelplaats zich even uitleven op de fietsjes of 

speeltuigen.  Bij goed weer zijn ook de zandbakken open waar ze ten volle kunnen 

experimenteren en bewegen. 

  

10.25u 

Na de speeltijd kunnen de peuters kiezen uit verschillende act. Er is meestal één hoofd 

activiteit die door de juf wordt begeleid bv: experimenteren met verf, …   

Experimenteren staat in onze klas centraal. Op die manier leren de peuters verschillende 

materialen kennen zoals lijm, verf, verfborstels, papier, de kleuren, grote en kleine dingen 



en nog veel meer! Al experimenterend en op een speelse manier ontdekken zij de wereld. 

De peuters worden niet verplicht om mee te werken aan de tafel maar worden wel 

gestimuleerd, de hoofdactiviteit kan ook bestaan uit iets koken, klaarmaken, een 

gezelschapsspel spelen in een klein groepje, puzzelen, ... 

  

De nevenactiviteiten bestaan uit een aanbod in de verschillende hoekjes van de klas. 

Naargelang het thema worden deze aangepast zodat het aanbod aantrekkelijk en 

uitdagend blijft voor de peuters. Na deze act. klinkt alweer het opruimlied en de peuters 

kunnen dan aan de slag met het sorteren van speelgoed op de juiste plaats.  

  

Na het opruimen verzamelen we terug in de kring en wordt de voormiddag klassikaal 

afgerond met een kort liedje, verhaaltje of een spelletje.  Kortom, een rustige activiteit 

zodat de peuters de kans krijgen om tot rust te komen na het drukke spel in de 

verschillende hoekjes van de klas. 

  

12.05u 

Einde van de voormiddag 

Peuters die naar huis gaan wachten in de refter bij de juf.   Peuters die blijven eten doen 

dat in onze refter.  Na het smullen van de boterhammetjes krijgen alle peuters de 

mogelijkheid om tot rust te komen.  De klas wordt verduisterd en de bedjes worden 

klaargezet. De peuters gaan plassen en worden klaargemaakt om een dutje te doen in de 

klas onder bewaking van juf Vanessa.  De pampers voor het slapengaan mag u wekelijks 

meegeven .  Wij werken niet met pull up pampers op school dus gelieve gewone pampers 

mee te geven. Wij vragen wel om op elke pamper die u meegeeft de naam van uw kind te 

noteren! Voor het dutje mag u een tutje meebrengen.  Het tutje stop je in een doosje en 

zowel het tutje als het doosje dient genaamtekend te zijn.   

 

Na het dutje mogen de kindjes die wakker worden even vrij spelen aan de tafeltjes tot 

iedereen wakker is en wanneer alles terug is opgeruimd gaan we terug aan tafel voor een 

gezellig koek en drank moment. De peuters krijgen ook terug de kans om op het potje of 

toilet te gaan.  

Na dit eetmoment komen we terug samen in onze kring.  De peuters worden stilaan 

klaargemaakt om naar huis te gaan: boekentasjes in orde maken, snoetjes proper vegen,… 

Er volgt nog een leuk kringmoment dat kan bestaan uit een spel, een dansje, een verhaaltje 

luisteren, een bewegingsspel, eens lekker fietsen zonder de grote kleuters, in de zandbak 

of speeltuin spelen,… 

  

15.30u 

  

De juf en de kindjes nemen plaats op de bankjes aan de klas.  De ouders mogen de school 

binnenkomen en hun kleuter afhalen aan de klas.  Opgelet!  Vergeet de jas en boekentas 

niet mee te nemen!  De jas hangt aan de kapstok en de boekentas staat in het bakje 

onderaan.  Neem zeker ook nog eens een kijkje in het vakje bovenaan de kapstok, daar 

staat op vrijdag het mapje klaar om mee te nemen en soms ook een leuk knutselwerkje dat 

mee naar huis mag genomen worden.   

 

9. Nog enkele praktische dingetjes 

  



Jammer genoeg gebeurt het steeds meer dat de peuters nog niet zindelijk zijn als ze naar 

school komen.   In de klas oefenen we om zindelijk te worden door regelmatig naar het 

toilet te gaan maar we vragen vriendelijk om de “echte” zindelijkheidstraining thuis op te 

starten ( bijvoorbeeld tijdens een lang weekend of een weekje vakantie)  Wanneer u merkt 

dat  het thuis goed loopt mag u de juf op de hoogte brengen.  Hebt u vragen rond het 

thema zindelijkheid, aarzel zeker niet om ze te stellen!  

 

De kindjes die nog niet proper zijn komen met een gewone pamper naar school, geen pull – 

up pampers.  Een doos met vochtige doekjes is ook  altijd welkom.  Regelmatig zullen wij 

vragen om natte doekjes of zakdoekjes mee te brengen naar school wanneer onze voorraad 

bijna op is.   

 

Bij de kindjes die wel zindelijk zijn kan een ongelukje snel gebeuren.  Gelieve daarom 

reservekledij ( onderbroek, t shirt, broek, sokken) te voorzien in een stevig zakje met 

daarop de naam van je kapoen.  Deze kleedjes bewaren we in de gang  aan de kapstok van 

uw kind. 

  

Is uw kapoentje ziek, dan brengt u hem/haar uiteraard niet naar school.  Zeker nu in deze 

tijden is dit een punt waar we allen onze verantwoordelijkheid in moeten nemen.  

  

Doet uw zoontje of dochtertje nog een dutje tijdens de middag dan mag u een tutje en 

knuffeltje meebrengen.  Deze tut en knuffel blijft in de klas.   Gelieve op beiden wel 

duidelijk de naam van uw kind te noteren. Op die manier worden er geen tutjes met elkaar 

verwisseld.  Het tutje mag u in een doosje stoppen, dit om hygiënische reden. 

  

Onze allerkleinsten gaan ook al turnen. Turnkledij of pantoffels zijn niet nodig.  Gelieve de 

dag waarop het turnen is uw kapoen te voorzien van makkelijke kledij en makkelijke 

schoenen zodat hij/zij makkelijk kan bewegen. De dagen dat we turnen zijn maandag en 

vrijdag.  

  

Gedurende de week krijgen we af en toe in de klas extra hulp van onze kinderverzorgster. 

  

Gelieve zoveel mogelijk materiaal van uw kind met de naam te tekenen zoals jas, boekentas, 

sjaal, brooddoos, koek en drank, tutjes, … 

 

Wij hebben ook een eigen klasblog waar we alles wat we beleven in de klas vastleggen. 

Neem zeker eens een kijkje!  

 

https://kimdegraef05.wixsite.com/peuterklas 

  

In onze peuterklas wordt er geschilderd en geknutseld met allerlei materialen.  Wij dragen 

schortjes maar een ongelukje is gauw gebeurd! Zou ik daarom mogen vragen om zoveel 

mogelijk speelkledij aan te trekken.  

  

Laat eventuele veranderingen waarbij uw kind betrokken is (bv: ziekte, sterfgeval, verhuis, 

geboorte, echtscheiding, …) liefst weten, op die manier kan ik rekening houden met 

eventuele reacties van uw kind. 

  

https://kimdegraef05.wixsite.com/peuterklas/ehbq


Problemen zijn er om op te lossen! Als u met iets in uw maag zit kom er dan zeker over 

praten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken!! 

  

Ik hoop dat alles voor iedereen duidelijk is.  Als er in de loop van het schooljaar nog vragen 

zijn mag u mij deze altijd komen stellen op school. Ik ben steeds aanwezig voor de school 

start en ook nog even nadat de schooluren zijn afgelopen. Voor suggesties en tips sta ik 

ook altijd open. 

  

Indien u mij wil contacteren kan dit via mijn e- mailadres:  

kimdegraef@gbsbeveren.be 
 

Ik wens u en uw kapoen een prettig schooljaar toe en ik wil u al op voorhand bedanken voor 

uw medewerking. 

  

Met vriendelijke groeten 

  

De Graef Kim  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  

 

De juf krijgt zoveel informatie van zoveel verschillende mensen en kindjes op de eerste 

schooldag dat het soms moeilijk is  alles te onthouden.  Daarom maak ik graag een 

overzicht van elke peuter die start.  Vandaar vraag ik om onderstaande infofiche in te 

vullen en mee te geven op de eerste schooldag van uw peutertje.   

 

Alvast bedankt!  
 



 
Naam van mijn peuter:  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mijn kind is 
zindelijk? 

 
 

*JA/NEEN 

Mijn kind blijft op 
school eten tijdens 

de middag?  
 

*JA/NEEN 
 

Mijn kind doet een 
middagdutje in de 

klas? 
 

*JA/NEEN  

Mijn kind draagt een 
pamper tijdens het 

middagdutje?  
 

*JA/NEEN 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER MIJN KIND?  
 
 

 
 
 
 
 
 

*omkring wat voor u van toepassing is 
 
 
Indien uw kind een middagdutje doet op school en hiervoor nog nood heeft aan een 

pampertje, gelieve dan gewone pampers mee te brengen en GEEN pull up pampertjes.   

Graag ELKE pamper naamtekenen. 

 

Voor het middagdutje vragen wij ook om een knuffel en/of tutje mee te brengen dat op 
school mag blijven liggen.   

 

Alvast bedankt voor de medewerking!  

 

De peuterjuffen!  

 

  


