Beste ouders,
Ik ben Els Henin, de juf van uw kleine kapoen.
Ik heet u van harte welkom in mijn klas!
Dit boekje geeft een beeld van wat er allemaal gebeurt in de klas van uw kleuter.
Maar ook afspraken en nuttige tips zijn in dit boekje opgenomen.
Heeft u toch nog vragen? Of zit u met een probleem? U mag mij hierover gerust
aanspreken of een mailtje sturen.
els.henin@rodenbachschool.be
Op maandag-, dinsdag- en dondervoormiddag is onze kinderverzorgster, juf
Shelley, in de klas aanwezig. Zij helpt onze kleuters bij alle klasactiviteiten.
Indien nodig, kan u haar bereiken via mail. Shelley.cools@rodenbachschool.be

Groetjes,
Juf Els

Hallo, Ik ben Jules!
Ik ben Jules, de klaspop. Samen met uw kleuter mag ik de
klas verkennen en ontdekken.
Elke morgen kom ik ook naar de klas en zal ik iets vertellen
aan de kleuters of naar hen luisteren.
Maar dat is nog niet alles. We zullen vele verhalen over mij bekijken en er naar
luisteren. Liedjes over mij zingen, spelletjes doen, knutselwerkjes maken en nog
zoveel meer…
Op deze manier gaan we samen werken aan de taalontwikkeling van uw kleuter.
Samen gaan wij op weg om speels onze taal te begrijpen en te gebruiken.
Tot snel!

Graag had ik nog een aantal afspraken gemaakt die wij willen naleven in de
klas/school.
▪

De school start om 8u25. Indien u vroeger bent, kan u uw kindje afzetten
aan de gele lijn en bij de juf die toezicht heeft. Toezicht op de
speelplaats start om 8u10. De klasdag eindigt ’s middags om 11u55 en ’s
avonds om 15u15. ’s Middags en ’s avonds kan je je kind afhalen aan de
gele lijn. Als uw kind om 15u30 niet is afgehaald wordt hij/zij naar de
Mikado gebracht of opgevangen in de korte opvang in onze school zelf.
Korte opvang is enkel voor de kinderen die maximaal tot 17.00 u. opvang
nodig hebben. Op woensdag is er geen korte opvang voorzien en worden
alle kleuters naar de Mikado gebracht. Inschrijven noodzakelijk!

▪

In de voormiddag eten wij een stukje fruit of een koekje. Als
u kiest om koekjes mee te geven, zorg dan voor droge koekjes
(zonder chocolade) want wij trachten gezonde voeding
te stimuleren. Indien u fruit meegeeft, gelieve dit dan
geschild (en gesneden) in een potje mee te geven a.u.b..
Voorzie het potje steeds van hun naam. Dit om vergissingen
of eventueel verlies te vermijden.

▪

Dinsdag en donderdag is het fruitdag en eten we geen koekjes. Uw kind
mag dan een stukje fruit of groente naar keuze meebrengen.

▪

Na ons fruit – en koekmoment mogen de kleuters altijd drinken. U mag
drinken van thuis voorzien. Enkel water of melk in een drinkbus.

▪

Boterhammen worden om 12u opgegeten in de klas. Zorg ervoor
dat de naam van je kleuter op de brooddoos vermeld is. Hiervoor
mag je uw kleuter ook voorzien van drinken (water of melk). Dit
mag perfect dezelfde drinkbus zijn als bij koek en drank. Indien
deze leeg is vul ik ze bij met water van de kraan. Voor een
keertje te blijven eten wordt er een kleine bijdrage
aangerekend. Per twee maanden of per trimester krijgen jullie een
overschrijving om dit bedrag te betalen op onze schoolrekening.

▪

Vermeld de naam van uw kleuter in alle kledingstukken (truien, vestjes,
jassen, handschoenen, mutsen, sjaal, ...), alsook op de boekentassen,
brooddozen en fruit-/koekjesdozen.

▪

U mag steeds een zakje (voorzien van naam) met reservekledij meegeven.
Dit blijft dan aan de kapstok hangen.

▪

Indien uw kleuter een allergie heeft voor bepaalde (voedings)stoffen,
gelieve dit te laten weten.

▪

Luizen komen af en toe voor in een kleuterklas maar zijn perfect te
bestrijden. Laat het mij zo snel mogelijk weten als u ze bij uw kind
waarneemt.

▪

Als uw kind bij warm weer ingesmeerd moet worden met
zonnecrème, gelieve dit dan te voorzien in de boekentas.

▪

Bij ziekte gelieve de school/juf verwittigen (zeker bij
ernstige of besmettelijke ziekten). 03/455.26.34 of
els.henin@rodenbachschool.be

▪

Indien uw kind nadien nog medicatie nodig heeft, gelieve dan het formulier
‘nota medicatie’, ingevuld door uw huisarts mee te geven.

▪

Is uw kleine kapoen jarig? Dit vieren wij graag samen
in de klas. Een kleinigheidje om mee te trakteren is
altijd welkom (een stukje cake, fruit, cadeautje…),
maar ook een gezamenlijk cadeau voor de klas is leuk.
Traktaties moeten, omwille van het coronavirus, apart
per kleuter verpakt zijn. De dag waarop de verjaardag
gevierd wordt, mag Jules 1 nachtje komen logeren bij jullie thuis.

▪

Wanneer de kleuters heel wat tekeningen en kunstwerkjes gemaakt
hebben, worden deze meegeven naar huis in een versierde papieren zak.
Gelieve deze zak telkens terug mee naar school te geven zodat ze hun
kunstwerkjes de volgende keer weer gemakkelijk kunnen meenemen.

▪

Op maandag en vrijdag gaat uw kleuter turnen. Gelieve deze dagen uw
kleuter schoenen aan te doen die zeer makkelijk aan en uit gaan.
Turnpantoffels moeten jullie niet voorzien.

▪

Vanaf de herfstvakantie tot ongeveer de lente mag uw kleuter laarzen
aandoen om naar school te komen. Met laarzen kunnen ze ook in de herfst
en winter op het gras spelen. In de klas doen ze de laarzen uit en mogen

ze op hun kousen spelen. Door de vloerverwarming is het nog steeds warm
genoeg aan de voeten.
Enkele nuttige tips die het klasgebeuren vergemakkelijken
▪

Hou het afscheid zo kort mogelijk en probeer er een vast
ritueel van te maken (bijv. altijd aan de gele lijn, nog een
knuffel en een kusje en tot straks). Dit geeft je kleuter
veel houvast.

▪

Gelieve uw kleuter voor het belsignaal af te zetten in de school. Het is
leuker om te starten als iedereen vanaf het begin aanwezig is.

▪

Als iemand anders dan papa/mama of oma/opa je kind komt ophalen gelieve
dit via een briefje of een mailtje te laten weten zodat er geen
misverstanden gebeuren.

▪

Elke week krijgt U een mailtje met informatie over het thema in de klas.
We werken elke week een bepaald thema uit. Deze zijn seizoensgebonden
of worden gekozen vanuit de interesse van jullie kleuter.

▪

Om de aanwezigheden van de kinderen ’s morgens op een
fijne manier te laten verlopen wil ik vragen om een
knuffel (voorzien van hun naam) mee te brengen naar
school. Deze zal gedurende het hele schooljaar in de klas
blijven. Elke morgen mogen de kinderen hun eigen knuffel
goedemorgen wensen en bij de knuffel van Jules plaatsen.

▪

Ook zou ik graag een familieboek in de klas maken. Als uw kind het dan
eventjes moeilijk heeft of gewoon eens naar zijn familie wil kijken kan dit
op elk moment. Gelieve een A4-blad, voorzien van een aantal foto’s van bv.
mama, papa, broers, zussen, oma’s, opa’s, huisdieren,… zo snel mogelijk mee
te geven naar school.

▪

Elke kleuter krijgt in de klas een kenteken (aardbei, bal, vis, …) en dit is
overal in de klas terug te vinden zoals bij de kapstokken, tekeningenzak,
boekentas, knutselwerkjes. Op deze manier herkent jullie kleuter al zijn
spullen in de klas.

Wat leren de kleuters zoal in de klas
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Samen spelen, samen dingen ontdekken, met
elkaar communiceren. Dit zijn ongedwongen
momenten van samenzijn waarbij ze elkaar en
zichzelf wat beter leren kennen.
Luisteren naar elkaar, hun beurt afwachten,…
Nieuwe woorden, betekenis van bepaalde woorden, zich durven
uitdrukken, iets kunnen verwoorden,… Dit kan gebeuren via een verhaal,
via liedjes/versjes, poppenkast,…
Creatieve uitingen: knutselwerkjes, knippen, scheuren, plakken,
schilderen, kleuren,…
Positieve ingesteldheid: zich goed voelen in de klas, plezier beleven, zich
geborgen voelen, nieuwsgierig zijn,…
Regels en afspraken naleven
Opruimen
Zelfredzaamheid: zelf hun jasje aandoen, zelf naar toilet gaan en hun
broekje optrekken, zelf hun schooltas openen en sluiten, alleen hun
neusje proper maken,…

Zelfredzaamheid is heel belangrijk, maar daar is ook een aanzet van jullie voor
nodig. Zoals:
▪ Gemakkelijke kleding aantrekken (dus geen salopetten/jumpsuites,
broekrokjurkjes, bretellen, riemen)
▪ Kleren die goed te wassen zijn (zelfs met schildersschorten komen er
soms nog verfvlekken of lijm op de kleren)
▪ Schoenen die goed stevig aan de voeten zitten.
▪ Kleuters aanmoedigen om hun jas alleen aan te trekken.
▪ Als de jas geen kap heeft, gelieve deze dan te voorzien van een lusje
zodat ze zelf hun jas aan de kapstok kunnen hangen.

Hoe verloopt een dag in onze klas?
8u25

Jassen uitdoen + boekentassen wegzetten
Kleuters gaan in de onthaalkring zitten

8u35

Onthaal
▪ Aanwezigheidsregister invullen
▪ Als Jules bij iemand is blijven logeren (na verjaardag) mag
hij/zij hierover vertellen in de kring
▪ Kindje van de dag kiezen aan de hand van een versje
o Rommele Rommele Roosje. Wat zit er in mijn doosje?
Doosje toe, doosje open… En wie komt er uit gekropen?
▪ Jules wakker maken en kleren aandoen
▪ Goedemorgen lied zingen
▪ Weerbericht
o Weer weer hoe wordt het weer. Kijk eens naar omhoog.
Valt er regen? Valt er sneeuw? Of blijft het lekker
droog?
▪ Huisje van de weekkalender bekijken en vertellen welke dag
het is
▪ Daglijn overlopen
▪ Knuffels van de kleuters goeiemorgen zeggen.

8u55

Toiletbezoek

9u10

Klassikale activiteit of werken en spelen in de klas

9u30

Fruit- of koekmoment / Drankmoment (dinsdag en donderdag is het
fruitdag!)

9u55

Jasjes aandoen

10u05

Speeltijd

10u20

Toiletbezoek

10u35

Werken en spelen in de klas

11u30

Opruimen en toiletbezoek

11u55

Kleuters worden afgehaald of blijven boterhammen eten in de klas

12u30

Kleuters gaan buiten spelen of in de aula bij slecht weer.

13u30

Onthaal
▪ Aanwezigheidsregister invullen

13u45

Vrij of begeleid spel in de klas

14u20

Opruimen

14u30

Jassen aandoen

14u40

Speeltijd

15u00

Jasjes blijven aan / Boekentas op de rug / Briefjes uitdelen
o Jules in bed leggen met een liedje
o Afscheid nemen van elkaar met liedje

15u15

Kleuters worden afgehaald op de speelplaats aan de gele lijn

15u30

Kleuters wegbrengen naar korte opvang of Mikado

Nog een kleinigheidje
Hebt u thuis speelgoed waar uw kapoenen niet meer mee spelen of gebruikte
kleding van de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar, gelieve dit niet weg te gooien. Ik
kan dergelijke spullen vaak gebruiken om de klas te verrijken en de kleuters met
propere kleertjes naar huis te laten gaan na een ongelukje.

Ik hoop alvast dat we een tof schooljaar tegemoet gaan. Hebt u nu of tijdens
het schooljaar vragen, opmerkingen of leuke ideeën, spreek mij gerust aan.

Juf Els

