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september 2020 

 

Info-brief eendjesklas 

 

Beste ouders, 

 

Met deze klasbrief uit de eendjesklas willen we jullie graag de belangrijkste klasinfo 
geven. 

Door “Corona” kunnen we enkel onze info meegeven via deze brief en via de klas-
website. 

We kunnen jullie jammer genoeg niet ontvangen op een info-avond ☹ 

Met vragen kunnen jullie ons bereiken via het “heen-en-weer-schriftje. 

 

 

Jaarthema: “Geluksvogels willen we zijn!” 

 

Activiteiten: (wijzigingen steeds mogelijk) 
 gymmen op dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag  door juf 

Bieke 
 fietsen op maandagnamiddag (fiets meebrengen a.u.b.) 
 spel in de tuin op dinsdagnamiddag 
 speeltuin op donderdagnamiddag 
 zandbak op vrijdagnamiddag 

 
Extra ondersteuning: 

  juf Jolien: Plusjuf voor de 2KL + 1/5 klasopdracht eendjesklas + boekenjuf 2KL 
 Juf Inge DM: algemene zorgcoördinator, zorg: juf Jolien + juf Patricia 
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 Klasorganisatie: 
 De schooltas van uw kleuter blijft over de middag op school. 

Geef uw kind een voldoende grote schooltas mee: er moet soms veel in! 
Dankje 

 Als je kleuter een andere schooltas zou meebrengen, kan je het naamkaartje 
wisselen of deze zelf voorzien van een naamkaartje a.u.b. 

 Schooltassen op wieltjes en vriendenboekjes zijn niet welkom in de 
eendjesklas, om praktische redenen. 
Dank om uw begrip hiervoor. 

 Elke kleuter brengt een eigen drinkfles (water) mee naar de klas. We nemen af 
en toe een klassikaal drinkmoment. (naamtekenen a.u.b.). 

 Allergieën schriftelijk melden a.u.b.  
 Zieke kinderen horen niet op school. 

Wij mogen als juf enkel medicijnen aan uw kind geven wanneer het 
medicijnenbriefje ingevuld is: wat en hoeveel. We geven geen medicijnen als 
we dit briefje niet hebben. 

 Graag de jassen, mutsen, sjaals, wanten, gilets … duidelijk naamtekenen: 
kledingstukken gaan minder snel verloren op die manier. Graag help ik jouw 
kleuter wantjes aan te trekken i.p.v. handschoenen, en wanneer die nog 
vastzitten aan een touw gaan ze niet verloren! Dank voor uw begrip! 

 Zomerweer: smeer je kleuter reeds ’s morgens in met zonnemelk! Geef gerust 
een hoedje/pet mee (met naam erin!) + kleed/topje met spaghetti-bandjes is 
een slecht idee (zonnebrand!) 

 Beperk a.u.b. het aantal tekeningen die uw kleuter meebrengt naar de klas 
voor vriendjes … dat creëert vaak conflictjes. 

 Graag de koeken, boterhammendozen, koekjes- en fruitdoosjes goed 
naamtekenen (kan ook met naam-etiket, tekenen van klassymbooltje) => het 
uitdelen van het lekkers verloopt zo veel vlotter. 

 Geef niet te veel tussendoortjes mee: sommige koeken en fruit zijn echt te 
groot of te veel in aantal. 
Ook een “zakje koekjes” mag in een koekendoosje, dan kan de rest van de 
koekjes bewaard worden in het doosje. 
Geef geen koeken met chocolade mee, de chocoladevingers door de 
gesmolten chocolade zijn echt niet aangenaam voor de kleuter en de juf. 

 Het is ook verwarrend als uw kleuter te veel koeken mee heeft in de schooltas. 
Graag het juiste aantal nodig voor die dag. 

 Voor de kleuters die in de opvang/studie blijven mag je gerust een extra koek 
of boterham meegeven. Om misverstanden te vermijden schrijf je dit op het 
lekkers of op de (brood)doos. 
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 Als tussendoortje ’s morgens vragen we elke dag fruit mee te geven: geef het 
fruit mee dat je kind echt lekker vindt (pitjes? velletjes?) en niet te veel. 
Gelieve het fruit, indien nodig, in een aangepast fruitdoosje te stoppen, niet in 
een brooddoos a.u.b. Onze fruitmand is vaak te klein voor de vele (te grote) 
fruitdoosjes! 

 Mag ik ook vragen om “droog” fruit mee te geven (geen gesneden rijpe 
peer/kiwi/aardbeien of ander fruit dat sap afgeeft, geen diepvriesfruit); kleuters 
vinden dat plakkerig gedoe niet zo aangenaam en niet lekker. 
! veel doosjes “lekken” => plakkerige schooltas, vuil schriftje … 
! stukje wortel, rozijntjes, nootjes, ... zijn een leuk alternatief. 

 ! Kleine snoeptomaatjes zijn ook ok, maar enkel als uw kind ze volledig in de 
mond kan stoppen, wanneer ze er op bijten; wordt dit snel een vuile boel op 
de vloer … 😉 
! vermijd bruine en platte bananen => graag in een aangepaste fruitdoos, 
dankjewel 

 Geef fruit dat gesneden is in grote stukken mee, zonder lepel of vork! De 
kleuters eten hun fruit op de bank, niet aan tafel, en dit gaat echt moeilijk met 
lepel of vork. Dankjewel. 

 Als tussendoortje in de namiddag mag fruit of koekje => ook niet teveel a.u.b. 
 Op woensdag is het “Tutti-Frutti” en eten alle kinderen enkel fruit op school. 

Gelieve ook dan graag “eetklaar” fruit mee te geven (geen ongeschilde kiwi of 
appelsien! geen kersen, tenzij uw kind overweg kan met de pitjes er van !) 

 De “dagen van de week” worden in elke klas voorgesteld met dezelfde kleuren: 
maandag (rood), dinsdag (oranje), woensdag (geel), donderdag (groen), 
vrijdag (blauw), zaterdag en zondag (paars). 

 Gebruik van het “heen-en-weer-schriftje”: draai het kaartje a.u.b. op “rood” als 
je een nota schrijft of briefje meegeeft. Ik lees ’s morgens enkel de schriftjes 
die een boodschap aanduiden (met rood kaartje) … Dank voor uw begrip! 
Vaste gewoonten i.v.m. eetmaal en studie staan op mijn klaslijst en moeten 
niet steeds in het schriftje herhaald worden. 
Ikzelf laat de kaartjes altijd op “groen” en geef de schriftjes dagelijks mee naar 
huis, soms zit er een brief in of kleeft er een etiket in… dus graag het schriftje 
dagelijks nakijken a.u.b. 
! dank om zorg te dragen voor de paperclip en deze niet te verliezen. 
Laat je kleuter thuis niet met het schriftje spelen en dank om het schriftje net 
te houden (tot in juni ). 

 Vergeet niet de naam van uw kleuter in te vullen op alle invulbriefjes! 
 Er wordt ook een melding gemaakt bij luizenbezoek in de klas, dit kan ook 

door middel van een stickertje gebeuren. 
 Luizenbezoek bij uw kleuter? Graag snel melden a.u.b.! We houden samen de 

klas luizen-vrij! 
 
 



  5 

 De kleuters krijgen af en toe hun tekenzak mee. Daarin zitten hun tekeningen, 
werkblaadjes, geloofsblaadjes, liedjes en versjes. Gelieve de lege zak snel terug 
mee te geven naar de klas. 
De werkjes uit de klas kan je thuis verzamelen in een map. Je kleuter zal het 
leuk vinden om alles samen met jullie eens te bekijken, samen te zingen en te 
vertellen. 

 Gelieve je kind geen speelgoedjes of knuffels te laten meebrengen naar 
school. Zo voorkom je verlies ervan of ruzie erover. 

 Wanneer uw kleuter speelgoedjes van de klas meeneemt naar huis…graag 
terugbezorgen a.u.b. 

 Bij een plasongeluk wordt reservekledij meegegeven. Graag krijg ik die snel en 
gewassen terug.  

 Af en toe doen de eendjesklas en kreeftjesklas een gezamenlijke activiteit                 
(bv. poppenkast) 

 Voor het gymmen heeft elke kleuter eigen gympantoffels nodig, die worden 
bewaard in de gymzaal (zakje niet nodig). Duidelijk naamtekenen a.u.b. 

 Juf Bieke verkiest gympjes met elastiek, die zijn ook makkelijker voor je kleuter. 
(a.u.b. geen sportschoenen, geen veters of velcro) 

 Fietsen op maandagnamiddag 
 
Om de fietsactiviteit zo vlot mogelijk te later verlopen maak ik graag de 
volgende afspraken: 
 
* dank om de fiets mee te brengen, zo heeft elke kleuter een aangepaste fiets 
* graag de fiets duidelijk naamtekenen 
* een aangepaste helm is aangewezen voor de veiligheid van uw kleuter 
=> graag de helm op “maat” aanpassen en leer je kleuter a.u.b. zelf de helm vlot 
aan- en uitdoen. Dankjewel! 
* toon je kleuter a.u.b. ’s morgens waar de fiets staat in de fietsenberging, anders 
vindt uw kleuter de fiets niet of moeilijk terug in de fietsenmassa … 
=> we hebben jaarlijks nood aan een paar fiets-herstellers! Wie is bereid een 
handje toe te steken? Hartelijk dank! 
 

 Een verjaardagstraktatie voor de klasgenootjes mag, maar moet beslist niet. 
Snoepgoed is uit den boze! (zie schoolreglement) 
 
Een klasgeschenk zoals een boek, puzzel, aanvulling Duplo , …is een leuk 
(vrijblijvend) alternatief waar de klasgenootjes van nu en ook die van veel 
volgende jaren plezier aan hebben. Tip: Indien gewenst; ik heb ook een 
suggestielijst met mooie prentenboeken 😉. 
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Vaak geven ouders, met de beste bedoeling, een lekkere cake of taart mee; maar 
de kleuters eten daar meestal weinig van en hebben daarna een koek of stuk 
fruit te veel. 
 
Door “corona” mogen wij onze klaspop “Kwekje” niet meegeven met de jarige 
kleuter! Jammer 

 
NA CORONA … 

 Wie een leuk idee of een goede tip heeft voor een klasuitstap of –activiteit 
(bezoek aan dokter, bakker, …) kan me steeds aanspreken. Heeft iemand een 
brood-bak-machine en zin om in de klas een brood te bakken?  

 Mama’s en papa’s, oma’s en opa’s zijn steeds welkom om iets in de klas te 
vertellen, tonen, … (beroep, hobby, instrument, huisdier, liedje zingen, verhaal 
vertellen, knutselen, koken, … ) 
 
Wie dit wenst kan de “hulplijst”/”hulpbon” invullen. Bedankt op voorhand. 
 
! ik spreek individuele ouders aan i.v.m. eventuele begeleiding en extra hulp. 

 
 Spelletjesnamiddag: wie komt er eens langs om met groepjes van 4 kleuters één 

of meerdere gezelschapsspelen te spelen 
- bij voorkeur in de namiddag vanaf circa 13.30u tot 14.10u. 
- mag uiteraard ook op een ander moment, wel niet op het gymmoment van de 
kleuters. 
- steeds in overleg met de juf a.u.b. 
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Hierbij een (vrijblijvende) opsomming van de ”mogelijke” BC’s  

doorheen het schooljaar 

 

1. Welkom in de eendjesklas! 
2. Allemaal kleuren! 
3. Naar de kermis! 
4. Allemaal beestjes! 
5. Herfstkleuren! (+ herfstboom in de tuin) 
6. Kaboutervriendjes! (+ kabouterspel in de schooltuin) 
7. Mijn familie! (Oei, ik groei!) 
8. Oma en opa! 
9. Dag Sint! 

=> tuutjes mogen afgegeven worden voor Sinterklaas (graag tijdig afgeven!) 
=> graag speelgoedfolders meegeven om in te kijken, knippen, … 

10. Kerstmis! Op naar … nieuwjaar! 
=> 1 geknutselde nieuwjaarsbrief voor de ouders, de andere 
nieuwjaarsbrieven worden aangekocht 

11. Op je gezondheid! 
12. Fit en gezond! (+ ziek zijn + eventueel winkel/supermarkt) 
13. Winter (sneeuw? + winterboom in de schooltuin) 
14. Carnaval!    (+ gevoelens blij, boos, bang, verdrietig, …) 

=> de kleuters mogen “vrij” kiezen hoe ze graag verkleed willen zijn, geen 
opgelegd thema voor het carnavalsfeest! 

15. Boeken! 
16. Lente! (+ lenteboom in de schooltuin) 
17. Pasen! 
18. Dino’s!  
19. Mijn mama (beroepen) 

=> de mama’s die iets kunnen vertellen, tonen, … zijn welkom in de klas 
=> steeds in overleg met de juf 

20. Water! + de zee 
21. Kriebelbeestjes! 
22. Mijn papa (beroepen) 

=> de papa’s die iets kunnen vertellen, tonen, … zijn welkom in de klas 
=> steeds in overleg met de juf 

23. Poetskriebels! 
24. Zomer! (+ zomerboom en zomerpicknick in de schooltuin) 
25. Vakantie! 
 

!! eventuele occasionele BC’s zijn steeds mogelijk 
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Welkom: 
 kleuterfietsen om te houden, of steunwielen voor kleuterfiets 
 mooi speelgoed 
 leuke (plastieken) magneten om mee te spelen 
 kleine lichtjes allerlei 
 kleine speeltjes voor speeldozen en ontdekdozen 
 kaboutertjes, smurfjes 
 speelgoedeendjes of badeendjes 
 buitenspeelgoed: bij voorkeur in gele kleur (eendjesklas): ballen, hoepel, … 
 knutselmateriaal: mooi stevig papier en karton, ronde kaasdozen 
 ander knutselmateriaal: graag in overleg met mij, dank 
 vochtige doekjes: voor de plakhandjes => worden dagelijks klassikaal gebruikt! 
 doos papieren zakdoeken  

 
 
 
 
 Bekijk gerust de foto’s op de klas-website, de eendjesklas  

 

 Data activiteiten + oudercomité: zie jaarkalender en website 

 
 

https://www.vbsoudebareel.be/ 

 

 

 

Dank bij voorbaat voor een goede samenwerking en vlot schooljaar, 

 

 

Groetjes van juf Sophie en juf Jolien 

 

 

 

 

 

 

 


