
WELKOM IN
 DE EENDJESKLAS



De klasjuf: Juf Caroline De klaspop: Jules 

EVEN VOORSTELLEN 



VOOR HET EERST NAAR SCHOOL



HOE NEEM IK AFSCHEID
• Verdriet is normaal
• Probeer het afscheid kort te houden
• Ga niet ongemerkt weg
• Zwaai nog een keer
• Vertel aan je kind wie hem/haar komt ophalen na school, 

of hij/zij moet blijven eten, naar de nabewaking moet … 
• Je kind mag een knuffel meebrengen in de boekentas 

(best niet de slaapknuffel)
• Laat je kind regelmatig naar school komen



WAT IN ONS KLASJE?
• We werken rond thema’s die aansluiten bij de 

belevingswereld van de kleuters
• Gedurende 2 weken (of langer)
• Thema a.d.h.v. interesses of tijd van het jaar: Pasen, 

moederdag, herfst …
• Ook themaloze weken: meespelen, observeren … 
• Foto’s op website: https://www.sjt-bsa.be

àLeuk om samen met je kind te bekijken
(goedkeuring van de ouders) 

• Nieuwsbrief: info, spullen meebrengen, 
verlofdagen, uitstappen, … (digitaal)

• Infobord aan de klas

https://www.sjt-bsa.be/


HOE ZIET O
NZE DAG ERUIT



MORGENRITUEEL 
• Aanwezigheidskalender: wie is er allemaal 

vandaag?
• Jules wakker maken
• Daglijn
• Geeft momenten van de dag weer
• Zorgt voor houvast, structuur, veilig gevoel

• Godsdienstmoment: 
• Kaarsje branden 
• Gebedje, gedichtje …



KENTEKEN VAN DE KLEUTERS 
• 1 kenteken per kleuter
• Kapstokken à eigen kenteken 
• Postvakjes à eigen kenteken



GELEIDE ACTIVITEIT 
• Activiteit begeleid door de juf 
• Klein groepje 
• Voldoende ontwikkelingskansen bieden
• Eigen kunnen en eigen tempo 
• Andere kleuters spelen vrij in de hoeken



KOEK- EN FRUITMOMENT
• In de zithoek in de klas

• Fruit of groentjes na 1ste speeltijd 

• Droge koek/fruit of groentjes na laatste speeltijd 

• Fruit/groentjes en koeken moeten in een apart doosje voorzien 
van de naam (liefst elke keer dezelfde doosjes zodat de kleuters die 
herkennen)

• Geen chocoladekoekjes, geen sinaasappel, geen yoghurt

• Fruit geschild en gesneden (bananen mag je heel laten)

• Drinkbus gevuld met water (wordt overdag bijgevuld)

• Zeker juf aanspreken als je merkt dat je kleuter niet veel 
eet of te weinig drinkt 



BOTERHAMMEN ETEN
• Voormiddag sluiten we samen af in de zithoek

• Boterhammen eten in de Knabbel om 11.55u

• In brooddoos, geen aluminiumfolie (naam op brooddoos)

• Geen snoep in brooddoos

• Kleuters drinken uit hun eigen drinkfles (naam erop)

• Kleuters die thuis gaan eten worden na het belsignaal 
opgehaald langs de voordeur. Ouders wachten in de inkomhal 
en de juffen brengen ze naar daar om 11.55u
(we starten weer om 13.15u)



KLASSIKALE ACTIVITEITEN
• Kringspelletjes

• Liedjes en versjes

• Verhalen

• Bewegingsmomentjes

• Tik Tak

• …

àSteeds om einde van de voormiddag of dag mee af te sluiten

àOok als tussendoortje



VASTE MOMENTEN
• Turnen met juf Tinne L.: 

à maandag net voor de middag en woensdag het eerste uur ‘s morgens
à enkel gemakkelijke kledij voorzien

• Doorheen de week komen onze kinderverzorgsters mee spelen en helpen in onze 
klas

• Juf Tinne VD is onze zorgcoördinator. Zij zal af en toe ook in onze klassen komen

• We spelen elke week zelf Tik Tak voor de instap- en eerste kleuterklas

• Biba en Loeba komen ons bewegingen aanleren i.f.v bodymap (1x/2 weken)

• We spelen zelf regelmatig toneel voor onze kleuters (1x/2weken), afgewisseld 
met poppenkast

• Maandelijks gaan we 1x klasdoorbrekend spelen in de eerste kleuterklas 

• Vrijdagnamiddag gaan we naar het bos
à Bij slecht weer trekken we onze laarzen aan



NOG ENKELE PRAKTIS
CHE DINGEN



PRAKTISCHE TIPS 
• Reservekleedjes in het vakje boven kapstok (voorzien van naam 

en liefst in een zakje) à regelmatig nakijken (kleuters groeien) 
en aanpassen aan het seizoen

• Voorzie gemakkelijke kledij die ook wel eens vuil mag worden
• We trekken graag naar het bos à laarsjes in kast in onze gang 

zetten bij het eendje (naam erop)
• Geen spulletjes van thuis meebrengen naar de klas (of de juffen 

moesten dit expliciet vragen)
• Rekeningen worden per trimester en via overschrijving betaald
• Logo, kiné of revalidatie tijdens de schooluren? 

à doorgeven aan de klasjuf
• Overal goed naam opzetten



PRAKTISCHE TIPS 
• Kleuters afzetten op speelplaats ‘s morgens: gelieve op tijd te komen 

(eerste dagen voor nieuwe instappers: afzetten in de klas)

• Bij slecht weer: ‘s morgens brengen in Rollebol

• Kleuters ’s avonds afhalen in de klas. Binnenkomen na 2de belsignaal 
via Rollebol. Zelf nog boekentas maken en jas aandoen. Ook 
buitengaan gebeurt enkel langs Rollebol

• Alles zeker goed voorzien van de naam: sjaal, muts, jas, fruitdoosjes, 
brooddoos … 

• Brooddoos, fruit- en koekendoosje en drinkfles blijven in de boekentas 
en ‘s morgens op de rug 

• Regelmatig stappen er nieuwe kleuters in. In de loop van het schooljaar 
zou het kunnen dat, wanneer de klasgroep te groot wordt en er extra 
uren ingericht kunnen worden, er kleuters doorgeschoven worden 



PRAKTISCHE TIPS 

• Mededelingen aan de klasdeur op het berichtenbord

• Medicijnen enkel met doktersbriefje 

• Bij ziekte/afwezigheid altijd de school verwittigen (telefonisch, 
mail)

• Postkaftje op vrijdag in vakkenkastje, maandag weer mee naar 
de klas --> kleuters mogen dit personaliseren
(kleuters uit nabewaking mogen dit na school nog komen 
ophalen in de gang)

• Vakkenkastje met werkjes in gang

• Geen foto’s van kinderen maken op schooldomein



ZELFREDZAAMHEID

• Oefen samen met je kind het aan- en uitdoen van de jas
à Zorg voor een makkelijke sluiting (liefst rits)

• Zorg voor een boekentas die niet te klein, maar ook niet 
veel te groot is

• Zorg voor makkelijke sluitingen zodat je kind zelf zijn 
boekentas, drinkfles, koek- en fruitdoosje en brooddoos 
open en dicht kan maken

• Zorg voor een drinkfles die niet lekt en waarbij de kleuters 
uit een soort “rietje” drinken





VERJAARDAGEN

• We vieren de dag zelf in de klas op een creatieve manier

• Kleuters krijgen een verjaardagskoffer mee naar huis: 
Jules komt logeren!

• Maandelijks vieren we de jarigen van de maand in de 
klas: samen iets maken om lekker van te smullen (kleine 
bijdrage hiervoor komt op de schoolrekening)

• Geen individuele traktaties of cadeau’s meegeven



ZINDELIJKHEID

• We hechten veel belang aan het zorgen voor alle 
kinderen. Wanneer kleuters nog niet volledig ontwikkeld 
zijn in hun zindelijkheid, neemt dit extra tijd in beslag van 
de juf. Hierdoor hebben we minder tijd om te voldoen aan 
de noden van de andere kleuters. We zien onze jongste 
kleuters dan ook graag komen zonder luier 

• Na overleg met de juf kunnen we bekijken hoe we 
concreet aan de slag gaan met kleuters die nog niet 
volledig zindelijk zijn

• Reservekleding kan je in een zakje opbergen boven de 
kapstok van je kleuter



WAT MEEBRENGEN 
• Reservekledij: zelf regelmatig controleren 

of er nog voldoende is/het nog past / 
aanpassen aan seizoen

• A4 blad met gezinsfoto’s voor het fotoboek 
• 2 dozen papieren zakdoekjes
• 2 pakken natte doekjes 
• Laarsjes



VOOR- EN NABEWAKING

• Voor- en nabewaking: juf Nadine

• Van 07.30u tot 08.00u en 16u tot 17.30u is 
dit betalend 

• 08.00u à naar buiten, bij regenweer blijven 
de kleuters in de Rollebol



NOG VRAGEN?

• Als jullie vragen hebben: 
• Rechtstreeks aan de juf vragen 

(‘s avonds even wachten tot de kleuters weg zijn)
• Briefje in de boekentas of op fruitdoosje plakken
• Mailen of bellen naar secretariaat school
• Mailen naar eendjesklasturnhout@hotmail.com



TOT SLOT NOG DIT…

Ik wens iedereen een fijne start op 
school en in onze klas! 

Ik kijk er alvast enorm naar uit!

Juf Caroline


