
 

 

Welkom in de goudvisklas (juf Heidi) 
 

Belangrijk voor je kleuter: 

 
▪ Voorzie ’s morgens en ’s middags een tussendoortje 

voor jullie kleuter (koek of stuk fruit). Graag 

naamtekenen. 

▪ Wie in de opvang blijft mag nog een extra 

tussendoortje. In de opvang krijgen de kleuters ook 

water. 

▪ Wie boterhammen of warme maaltijd eet, gelieve dit te noteren in het 

heen- en weerschriftje. Dit is niet nodig als dit voor de hele week 

hetzelfde blijft. Enkel bij wisselingen. 

 

In de 1ste kleuterklas leren de kls. veel rond “zelfredzaamheid”. Jullie 

kunnen/mogen daarbij helpen:  

 

                                             

                                      

 

                 

 

 

 

 
• Je kleuter zelf zijn jas leren aan- en uitdoen. 

• Stimuleer je kind om zichzelf te behelpen op het toilet: broekje 

afdoen en optrekken. Gelieve steeds makkelijke kledij te voorzien. 
• Handjes leren wassen. 
• Boekentas leren vullen en leegmaken. 
• Oefenen bij het neusje snuiten 
• Stimuleer hen ook thuis voor correct taalgebruik. Geef zelf het 

goede voorbeeld. 
• Goede nachtrust. 

 

 

 

 



Enkele mededelingen: 

 
▪ Op maandag en donderdag gymmen we met juf Bieke. Graag gemakkelijke 

schoenen en kledij voorzien! 

▪ Op maandagnamiddag mogen we naar de speeltuin. Heerlijk met z’n allen 

de verschillende mogelijkheden van de speeltuigen ontdekken. 

▪ Op dindsdagnamiddag gaan we naar de zandbak 

         Klasoverschrijdende momenten met andere kleuterklassen. 

▪ Op vrijdagnamiddag: fietsen (samen met de kikkerklas) 

 Jullie kleuter mag zijn/haar fiets meebrengen naar school.  Deze fiets 

 mag je in de fietsenstalling plaatsen in de schooltuin.  Gelieve de fiets te 

 naamteken met het meegekregen fietskaartje.  

     Zo kan jullie kleuter makkelijk zijn/haar fiets terugvinden.      

 Fietsen met of zonder steunwielen…. het kan! 

▪ Soms mogen we ook spelen in de tuin. 

▪ Elke voormiddag is het tutti-frutti (fruitdagen) Graag het fruit geschild    

meegeven met je kleuter in een doosje.      

             

 

Enkele afspraken:      

 
▪ Graag de kleding (jas – muts – sjaal - handschoenen, …) de boterhamdoos, 

de koeken naamtekenen. 

▪ Het onthaal is voor de kleuters een belangrijke gebeurtenis.  Breng 

daarom jullie kleuter op tijd naar school.  Het gevoel van “ erbij horen of 

erbij zijn” is voor hen heel belangrijk.  Vanaf 8.10u is de kleine speelplaats 

toegankelijk voor de kls. en is de juf van toezicht aanwezig. Zo kan je 

gemakkelijk afscheid nemen van jullie kleuter. 

 

▪ Jarig zijn … dan is het feest in onze klas.  Mag ik jullie vragen om geen 

snoep en taarten (zie schoolreglement) mee te geven naar de klas! Deze  

worden niet in de klas uitgedeeld!  Als jullie een cake of koekje meegeven, 

mag dit individueel verpakt worden (corona maatregel).  

Wij opteren met onze school eerder voor een geschenk voor de klas i.p.v.              

een geschenkje voor elk klasvriendje.  Wie jarig is krijgt Jules (klaspop) 1 dag 

mee naar huis.  Het is wel de bedoeling om Jules de volgende schooldag terug 

mee te brengen.  Het zou leuk zijn om de belevenissen van die dag in Jules zijn 

dagboek te noteren zodat de juf deze de volgende dag aan de kleuters kan 

vertellen. 

 Jules is onze klaspop.  Mag ik vragen om goed zorg te dragen voor Jules en 

 zijn dagboek zodat elke kleuter de kans krijgt om hem eens mee te nemen. 

▪ De kleuters mogen materiaal meebrengen i.v.m. het belangstellingspunt 

(vb. mooie boeken, …).  Wij zetten dit op onze ontdekkingstafel.  Na afloop 

van het thema mag dit dan terug naar huis.  Graag alles naamtekenen. 



▪ Kosteloos materiaal eerst 

aanvragen of het nuttig is in de 

klas.  Daarna pas meebrengen.  

▪ Regelmatig krijgen de kleuters 

hun tekeningen mee naar huis.  

Daarin zitten hun werkjes, 

allerlei tekeningen, 

werkblaadjes, een lied -en 

versjesblad.  Het is de 

bedoeling dat deze werkjes thuis worden bekeken en bewaard.  

▪ Het heen- en weerschriftje houdt jullie op de hoogte van de klasthema’s 

of andere mededelingen.  Breng dit dan ook terug mee naar de klas. 

       Rood= boodschap juf of ouder 

     Groen= geen boodschap! 

 

 

Tips voor leuke klasgeschenkjes 

 
. leuke prentenboeken, informatieve boekjes, geluidenbokjes en kijkboeken i.v.m. 

de belangstellingspunten. Dit om onze boekenhoek te verrijken. 

. puzzels (allerlei) 

. auto’s (allerlei), een leuk tapijtje om onze onthaalhoek uit te breiden. 

. 1-2-3-playmobiel om verder aan te vullen 

. gezelschapspelletjes (eendjes vangen, visjes vangen, rupsje nooitgenoeg) 

. een servies, kookpotten, leuke schortjes, mandjes om onze keukentje uit te 

breiden 

. een speelgoedtelefoon 

. boerderijdieren 

. prinsessenspulletjes, werfspulletjes van Bob de bouwer 

. poppenkastpopjes, vingerpoppen 

. knuffel (draak, vis, piraat) 

. lego, duplo 

. een cd of dvd i.v.m de verschillende thema’s 

. voor de handige mama’s eventueel kleertjes voor de klaspop Jules, 

weerknuffels( wolk, zon, maan, regenwolk) 

. voor de handige papa’s een verjaardagstoel. 

 

Uitstapmomenten 

 
We houden jullie op de hoogte 

▪ Het verkeer 

▪ De kermis: ritje op de draaimolen 

▪ Het bos: herfstwandeling= blaadjes zoeken 



▪ De boerderij (lente – datum volgt nog) - ’t Bakkershof –Web: 

www.bakkershof.be 

▪ Sportdag in de tuin 

▪ Wandeling in de omgeving van de school 

▪ Schoolreis 

▪ …            Leuke tips of een ander uitstapidee zijn zeer welkom! 

▪ Regelmatig kijken de kleuters naar een poppenspel of schooltelevisie.  Dit 

gebeurt samen met de kleuters van juf Darline. 

 

 

Enkele belangstellingspunten en jaarthema: “Geluksvogels willen we 

zijn”: 

 
Garage Gust/ Piep wil oversteken, Rupsje nooitgenoeg, herfstpret met egeltje, 

Oma & Opa, Hoe het komt dat Sinterklaas nooit koude voeten heeft, Lotta viert 

Kerstmis, Drakensnot, Muis vliegt naar de maan, De 3 biggetjes , Piraten, Lente, 

Lotta en de paashaas, de boerderij, Lekker vies, mama, papa, … 

 

De dagen van de week: 

 
In de klas worden de dagen van de week aangeduid met een kleur. Zo kan jullie 

kleuter zien en uitkijken naar de weekbelevenissen. 

MAANDAG:        ROOD 

DINSDAG:         ORANJE 

WOENSDAG:     GEEL 

DONDERDAG:    GROEN 

VRIJDAG:          BLAUW 

 

WEEKEND:         PAARS 

 

Hulpmama-hulppapa 

 
Ook die zijn héél welkom.  Laat het mij maar weten.  Dank! 

  

 

Toiletbezoek en zindelijkheid: 

 
We gaan ervan uit dat de kls. in de eerste kleuterklas zindelijk zijn maar een 

ongelukje kan nog wel eens gebeuren en daar hebben we begrip voor.  

Als er regelmatig ongelukjes zijn of de zindelijkheid gaat nog moeizaam, gelieve 

dan een zak met “reserve” kledij mee te brengen aub. Wij hangen dit aan hun 

kapstok!  Wij maken geen gebruik meer van luiers in de 1ste kleuterklas! Als jullie 

http://www.bakkershof.be/


kleren van de school hebben, gelieve deze terug te bezorgen! Onze voorraad 

verminderd snel!  

 Het is een belangrijke samenwerking tussen school en thuis! 

 

Schoolwebsite: 
www.vbsoudebareel.be 

 

Ga zeker af en toe een kijkje nemen! Hier zullen regelmatig foto’s te zien van 

activiteiten  en jullie kleuter in de klas. Wegens de wet van de privacy mogen wij 

geen individuele foto’s publiceren op de website. Dan voor uw begrip. 

  

Varia: 

 
▪ Luizen: graag medewerking om de klas luizenvrij te houden.  Geef een 

seintje indien u kind luizen heeft, zodat we tijdig een brief kunnen 

meegeven. 

▪ Allergie: is uw kind allergisch voor iets? 

Er kunnen door de corona enkele wijzigingen zijn. 

 Hou steeds jullie mails en de klasblog in de gaten. 

 
 

Enkele data’s om niet te vergeten: 
 

▪ Zie vrije dagen 

▪ De themabriefjes houden jullie verder op de hoogte i.v.m. oudercontacten, 

feest;… . 

 

Hartelijk bedankt voor jullie medewerking! Mochten er vragen zijn, kom deze 

gerust vragen of maak gebruik van het heen- en weerschriftje. 

We maken er alvast, samen met de kinderen, een heel leuk en boeiend schooljaar 

van! 

 

 Juf Heidi 

 

 

http://www.vbsoudebareel.be/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdagjules%2Fposts%2F&psig=AOvVaw1N77Rb5REfeXi5C8YEakF5&ust=1598278801517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjRqtPCsesCFQAAAAAdAAAAABAO

