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Heen- en weermapje (A5) met wekelijks:  
*Weekbriefje met 

• Geplande activiteiten en eventuele 
thema 

• Liedjes/versjes 
• Soms: iets om mee te brengen 

 
*Mogelijkheid tot communicatie tussen juf 
en ouder(s).  
 
*Eventuele info-briefjes van de school. 

  
   Meebrengen bij instap:  

• Doos zakdoeken 
• Vochtige doekjes 
• Rol plastic zakjes (voor de 

ongelukjes in te verpakken.) 
• Zakje met daarin een slaapknuffeltje, 

eventueel enkele luiers en een tutje. 
Tutjes liefst in een klein doosje 
omwille van de hygiëne. 

• Pantoffeltjes om tijdens de dag te 
dragen in de klassen. (TIP: Deto 
pantoffels met velcro) 

  
 • Fotoblad: A4 blad (= normaal blad 

papier, moet in een map kunnen.) 
met foto’s van mama, papa, broer, 
zus, oma, opa, lievelingsdier, 
huisdier,… + een woordje uitleg 
naast.  Zo krijgen we een stukje thuis 
in de klas en dit biedt troost bij 
gemis. 

 

Verloren voorwerpen:  
• Voorzie alles duidelijk van een naam! 
• Toch iets verloren?  Kijk vooraan bij 

het secretariaat. 
• Knuffels, speelgoed = laten we thuis. 

 Zindelijkheid: 
• Reservekledij op school aanwezig. 
• Geef nadien gewassen terug mee 

naar school. 
• Geen luiers (uitgezonderd voor het 

middagdutje.) 
• Kindjes moeten zindelijk zijn! 



 
 
 
 
 
 
 

Turnen: 
• 2x per week 
• Juf Mieke of meester Mathias 
• ’s Morgens thuis gemakkelijke kledij 

aandoen. 

 

Hoeken: 
• Zorgen voor kansen binnen de 

ontwikkeling van uw kleuter. 
• Wekelijks aangepast aan de doelen 

en eventueel het thema van het 
moment. 

• De kleuters zijn vrij om aan alle 
activiteiten deel te nemen = Niets is 
verplicht! 

 Een schooldag: 
• 7u - 8u30 Welkom op school. 

(8u15: Peuters mogen in de klas 
afgezet worden.) 

• 8u30: Begin klasactiviteiten. 
• 9u45 - 10u05: Buiten spelen. 
• 10u10: Koek/drank/fruit + 

aansluitend activiteiten in de klas. 
• 12u: Middagmaal 
• 12u25 – 13u20 : Buiten 

spelen/slapen 
• 13u20: Spelen in de klas.  
• 14u30 Schooltassen klaarmaken en 

luisteren naar een verhaal. 
• 15u: Naar huis of naar de bewaking. 
• 18u: Einde van de bewaking. 

 10-uurtje:  
= keuze uit: 

• Water en koek van de school 
• Koek en drank van thuis (koek in 

koekendoos en water in drinkbus!) 
 

 
Opgelet! 
Woensdag = fruitdag! 

• Breng een stuk hapklaar fruit mee 
van thuis!   

• Er worden GEEN koekjes uitgedeeld! 

 Verjaardagen: 
• Zie verjaardagsfolder = wordt tijdig 

meegegeven. 
 



 Zorgcoördinator/zorgjuf: 
• Juf Sophie  
• Bij zorgen over de ontwikkeling van 

uw kleuter 
• Ook juf kan hulp vragen. 

 
Kinderverzorging:  

• Juf Anne en juf Malika 
• Soms aanwezig om de juf te helpen 

bij de zorgtaken 

 Naar huis: 
• Juf moet andere kleuters nog in het 

oog houden.  
• Iets bespreken?  = 

- Als andere kleuters naar de opvang    
  zijn. 
- of via een afspraak in het mapje. 

 
 
 
Aan iedereen een fijne start gewenst! 
Groetjes, 
De juffen van de onthaalklas.  


