
                       Welkom in de konijnenklas 
                                 1e kleuterklas 

 
                                    Samen voor de klas 

 
Met 4 juffen zijn we samen verantwoordelijk voor 1 groep kinderen.  
‘s Morgens delen we ons op in 2 groepen. De kleuters kunnen zelf 
kiezen a.d.h.v. hun symbool in welke klas ze die dag starten. Na de 
verwelkoming, waarbij de kleuters vrij kunnen spelen, wordt er 
vervolgens in de kring samen met de juf(fen) een onthaal voorzien. 
Wanneer we in de hoeken werken en spelen wordt er aan co-teaching gedaan. 
D.w.z. dat we als 1 groep functioneren. 
De kleuters kunnen afhankelijk van hun interesses en talenten activiteiten kiezen. 
Hiervoor worden de twee klaslokalen en het leerplein gebruikt.  
Zo kunnen we enerzijds meer variatie aanbieden en anderzijds creëren we meer 
kansen om op maat te kunnen werken, rekening houdend met de noden van ieder 
kind. 
De kleuters en juffen zullen elkaar dus heel goed leren kennen en dat heeft alleen 
maar voordelen. 
 
 

Daar gaat de bel! 
 
Op tijd komen is belangrijk. Jullie zijn welkom tussen 8.15u en 8.30u.  
U brengt uw kleuter voorlopig tot aan de klas via de aangegeven route.  
 
‘s Middags gaat de bel om 12.05u. Als uw kleuter thuis eet, kan u uw kind ophalen 
aan de inkomdeur van het kleutergebouw.  
Na de middagpauze starten we terug om 13.35u  en in de namiddag gaat de bel om 
15.30u.  
Je kleuter afhalen kan onder het grote afdak van de peuterspeelplaats achter het 
kleutergebouw. 
 
Indien er wijzigingen zijn in functie van nieuwe corona maatregelingen, wordt u 
steeds per mail via de school op de hoogte gebracht.  
 
 
 
 
 



              Bewegen is belangrijk 
 
Turnlessen  
 
Maandag en woensdag telkens in de voormiddag.  
Gelieve op deze dagen je kleuter kledij aan te doen waar hij/zij 
gemakkelijk in kan bewegen. 
 
Buitendag  
 
Op woensdag na de turnles zullen we met de kleuters naar buiten trekken om in 
open lucht al spelend te leren. Zorg die dag steeds voor aangepaste kledij 
afhankelijk van het weer. Bv. een regenjas en laarzen bij nat weer, handschoenen, 
een sjaal en een muts bij koud weer, een pet of hoedje bij zomers weer,… Als het te 
koud is of het regent houden we de buitendag korter. 
 
Fietsen  
 
Op vrijdagvoormiddag fietsen we samen met de klasjuffen. Je mag de fiets van je 
kleuter meebrengen naar school (liefst een loopfiets, omdat dit helpt het evenwicht te 
ontwikkelen) en parkeren op de plaats die hiervoor voorzien is. Gelieve het symbool 
van uw kleuter ook op de fiets te voorzien. 
 
In de klas 
 
We lassen dagelijks bewegingstussendoortjes in, we voorzien bodymap oefeningen 
en er worden ook regelmatig bewegingsactiviteiten aangeboden aan de kleuters. 
 
 

                     Eet gezond je buikje rond 
 

In de boekentas zit: 1x fruit , 1 x koek, een hervulbare 
drinkfles met water en een brooddoos.  
Het fruit eten we altijd ‘s morgens op, de koek is voor in de 
namiddag. 
In de klas wordt enkel water gedronken. ‘s Middags tijdens het eten van de 
boterhammen, mag er een sapje gedronken worden.  
Gelieve op alles het symbool van je kleuter te plaatsen en het sapje voor ‘s middags 
in of bij de brooddoos te stoppen. 
 
 



 Er is post! 
 
In de heen-en weermap vindt u post en mag u post meegeven. Deze map 
wordt op vrijdag meegegeven en wordt door u als ouder(s) de 
daaropvolgende maandag terug meegegeven naar school. Deze map is 
bedoeld om: 

● info van de school aan u te bezorgen zoals bv.: 
- gebeurtenissen uit de klas 
- info omtrent uitstappen, verlofdagen, een vraag van de juffen, ... 

 
● info van u aan de juf(fen) te bezorgen bv.: 

- er is iets aan de hand met je kapoen 
- wijzigingen i.v.m. het blijven eten 
- wijzigingen i.v.m. afhalen/opvang 

 
 

Zelfredzaamheid 
 

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid is héél belangrijk in de eerste kleuterklas. In de 
klas worden gedurende de dag allerlei activiteiten georganiseerd om de 
zelfredzaamheid bij uw kleuter te stimuleren en te doen groeien. Bijvoorbeeld: zelf 
jas aandoen, naar toilet gaan, handen wassen, knutsel schort aandoen, neus 
snuiten, eigen spullen herkennen...  
Graag willen wij u vragen om het symbool van uw kleuter te gebruiken op alle 
doosjes, drankjes, brooddoos, koeken,... die u meegeeft. Uw kleuter kan zijn of haar 
eigen spullen dan gemakkelijk herkennen en dit bevordert de zelfredzaamheid van 
uw kleuter. 
Gedurende het schooljaar zullen wij af en toe vragen om een zakdoekendoos en 
een pak natte doekjes mee te geven naar school. De natte doekjes zijn nu reeds 
op, dus wie er op voorraad heeft liggen… Dankjewel hiervoor !  

 
                      Zindelijkheid 

 
Gedurende de dag gaan wij met de kleuters op vaste tijdstippen 
heel regelmatig naar het toilet. Omdat wij tussen onze twee lokalen 
enkele toiletten hebben, hebben de kleuters de mogelijkheid om altijd 
naar het toilet te gaan. 

 
 
 



Ook al is je kleuter zindelijk, een ongelukje kan altijd gebeuren en dat is absoluut 
niet erg. Gelieve daarom een zakje mee te geven met reservekledij: een 
onderbroek, een broek, een t-shirt, een t-shirt met lange mouwen en een paar 
sokken. Gelieve dit zakje ook te voorzien van het symbool van je kleuter. 
 

Verkleden is fijn! 
 

Er zijn enkele gelegenheden op school waarbij u kind zich mag verkleden. Om ook 
hier de zelfredzaamheid te bewaren vragen we om zeker geen verkleedkledij uit één 
stuk aan te doen, maar een broek/rok en t-shirt apart. Dit om het toiletbezoek 
gemakkelijk te laten verlopen en ongelukjes te vermijden. 
 

Dutje doen 
 

Als uw kleuter behoefte heeft aan een middagdutje, krijgt hij/zij hier zeker de kans 
toe. Hij of zij kan dan na het eten van de boterhammen, een dutje doen in de 
peuterklas. Dit proberen we naar mate van het mogelijke af te bouwen tegen de 
herfstvakantie, maar natuurlijk houden we rekening met de noden van uw kind. 

 
Wat is jouw talent? 

 
We voorzien in elk thema op vele vlakken ontdekkings- en spelmateriaal. Je kind kan 
dus zelf kiezen naargelang zijn of haar interesses. Ze hoeven nog niet een bepaalde 
duur met iets bezig te zijn en kunnen ook in de andere klas en op het leerplein gaan 
piepen naar het aanbod. Wij willen inzetten op de talenten van uw kleuter zodat ze 
zichzelf goed kunnen ontplooien en hun talenten de kans krijgen tot ontwikkeling. Dit 
op zijn/haar maat en tempo. 
 

               Hieperdepiep hoera! 
 

Bij verjaardagen vieren we je kind natuurlijk met de hele groep, 44 
kleuters. 
We zingen, dansen, maken een kroon, je kleuter blaast kaarsjes uit en 
we smullen samen. We maken er een echt feest van! 
Omwille van corona heeft de school besloten om geen traktaties toe te laten. 
 

Mag dit mee naar de klas? 
 

Speelgoed laten we thuis, tenzij het iets is dat te maken heeft met het thema waar 
we over leren, dat stevig genoeg en genaamtekend is. Soms zal u een briefje 



meekrijgen met de vraag of u iets binnen een bepaald thema heeft en of we dat 
mogen gebruiken in de klas. Hou er wel rekening mee dat iets verloren of kapot kan 
gaan. Soms zullen we ook vragen naar kosteloos materiaal om mee te knutselen of 
spelen. 
 
 

                       Hatsjie Hatsjoe 
 

Als uw kleuter ziek is, vragen wij u om uw kleuter thuis te laten 
zodat hij/zij goed kan genezen.  
Wordt uw kleuter ziek in de klas of er is iets anders belangrijk aan 
de hand, zullen wij u altijd onmiddellijk contacteren. 
Als uw kleuter ziek wordt op school en symptomen vertoont die op 
Corona kunnen wijzen, zal uw kleuter op een bedje buiten de klas kunnen rusten 
totdat u hem of haar komt ophalen. 
Moet uw kind tijdens de schooluren medicatie toegediend krijgen, hebben wij hier 
een doktersvoorschrift voor nodig. 
 

Onze avonturen 
 
De weekbrief/flitsbrief kunt u lezen via onze blog.. Hierdoor kan u als ouder(s) de 
belevenissen van uw kleuter in de klas volgen. 
U kan ook via onze blog a.d.h.v. foto’s meegenieten van onze avonturen. Verdere 
info hierover volgt nog. 
 

Onze deur staat open 
 

Open communicatie vinden wij zeer belangrijk. Als u met een vraag of bedenking 
zit, bent u steeds welkom voor of na de schooluren. Soms zal het gebeuren dat 
de juf je bij het afhalen van je kind even vraagt om te wachten. Dit is om daarna in 
alle rust even iets te bespreken. 
 
We zetten ons allemaal in om je kleuter een goed en fijn gevoel te geven zodat hij/zij 
graag naar school komt. Wij kijken er alvast naar uit om uw kleuter te leren kennen 
en er samen een leerrijk en avontuurlijk jaar van te maken.  
We wensen je kleuter een frisse corona vrije start!  
 
Juf Muna, Juf Peggy, Juf Carla, Juf Caroline  

 
  
en Jules! 



 


