
Juf Laura

Goedemorgen
● Vanaf 8u25 mag je je kleuter tot in de klas

brengen.
● De jassen hangen we aan de kapstok,

boekentas mag op de grond.
● Bij kort en duidelijk afscheid (niet

wegglippen) worden de tranen tot een
minimum herleid.

● 8u45 begint de school! Probeer op tijd te zijn!
Er wordt ’s morgens veel aandacht besteed
aan het onthaal van de kleuters. We werken
met een open onthaal, de kleuters mogen
dadelijk beginnen spelen in de klas. De juf
heeft dan de tijd om iedere kleuter te
verwelkomen en interesses op te sporen.

Spelen in de klas
In de klas voorzien we verschillende activiteiten:
● Klassikale activiteiten: Aanleren van een

liedje, versje, een verhaal vertellen, …
● Vrij spelen: De kleuters maken een keuze

tussen het afwisselend aanbod op de tafels en
in de hoeken. De kleuters leren/ontdekken
door zelfstandig te spelen.

● Geleide activiteiten: de juf doet iets met een
klein groepje kleuters (vb. knutselen, koken,
waarneming rond het thema, een spelletje,…)
De juf en de kleuters gaan samen op
ontdekking. De jongste kleuters leren vooral
door te experimenteren en uitproberen.

● De activiteiten zijn gekoppeld aan het thema
van de week.
Wanneer je thuis iets hebt wat ons thema kan
verrijken mag je dat meegeven aan je kleuter.
(met naam erop a.u.b.!)

● Er komen ook andere juffen meespelen in de
klas om extra ondersteuning te bieden.

Op toilet en handen wassen
● Voor de maaltijden gaan we samen naar het

toilet. De kleuter moet dan zoveel mogelijk
zelf doen. Zorg voor makkelijke kledij!

● We verwachten dat je kleuter droog is maar
ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Daarom
mag je reservekledij meegeven. Dit bewaren we
in de klas.

● Indien je kleuter nog niet zindelijk is, vraag
dan achter de zindelijkheids fiche met
beloningssysteem. Je mag een pak luiers en
na�e doekjes meegeven met op elke luier de
naam van je kleuter.

Smakelijk eten
● Koekjes meegeven in koekendoos en koekjes

uit de verpakking.
● Geen koeken met chocolade errond of snoep.

Liefst geen yoghurtjes of pudding.
● De kleuters mogen een drinkbeker met water

meebrengen! (Geen frisdrank, fruitsap, …)
Drank in blik of brik is niet toegestaan!

● Indien je een plastic flesje met sportdop
meegeeft, gelieve het ‘lipje’ reeds te
verwijderen!

● Woensdag is fruitdag!
Dus geen koekjes
maar wel fruit,
gesneden en
geschild.
Eventueel een
gezonde
boterham.

● Voor het middageten: boterhammen
meegeven in een boterhamdoos.



Hiep Hiep Hoera, ik ben jarig = Feest in de klas
● Je mag trakteren met een droge koek, wafel,

cake, … Geen speelgoed, snoep, chips, … !!
Wij eten de traktatie op in de klas. Er mag niets
meegegeven worden naar huis!

● Je kleuter krijgt ’s avonds een verjaardagstas
mee naar huis. In deze tas zit de klaspop
‘Jules’ met enkele a�ributen.
Deze tas mag je kleuter één dag mee naar huis,
maar moet ’s morgens weer mee terug naar
school! Wees a.u.b. voorzichtig met de
materialen. Zo blijft de verjaardagstas een
leuke activiteit voor alle kinderen.

● Wil je de juf inlichten indien de verjaardag op
een andere dag gevierd wordt? Zo kunnen we
alles goed plannen!
(bij verjaardag in het weekend/vakantie)

● Iedere jarige kleuter mag een klein cadeautje
kiezen bij de directie.

Op het einde van de schooldag:
● Degene die je kleuter komt ophalen, mag

wachten aan het speeltuig. Wanneer de juf een
seintje geeft, mag de kleuter afgehaald
worden in de klas.

Algemeen:
● Zet overal de naam van je kleuter op!

Jas, sjaal, boterhamdoos, vestje, …
Zo komt het verloren voorwerp weer vlug
op de juiste plaats terecht!

● Twee keer per jaar krijgen jullie een
schoolrekening. Deze mag je betalen via
overschrijving.

● Geen speelgoed meegeven naar school, enkel op
vraag van de juf.

● Speelkleding aandoen! Kleren kunnen vuil
worden door schilderen, buiten spelen, …

● Twee keer per week gaan de kleuters turnen
met juf Nelly.
Turnpantoffels zijn niet nodig.

● We doen mee met “The Daily mile”. Samen
gaan we joggen in het parkje.

● Tut en/of knuffel mag in de boekentas voor
noodgevallen! (indien nodig)

● Brie�es van de school worden meegegeven
in de  boekentas of verstuurd via mail.

● Foto’s komen op schoolwebsite:
www.kleinereus.be

● Moet je kleuter nog even naar de opvang,
vergeet dan niet de blauwe sleutelhanger
aan zijn/haar boekentas te hangen.

● Oudercontacten zullen enkel doorgaan op
de dagen die door de juf worden
doorgegeven.

● Medicatie mogen we volgens de wet alleen
toedienen als we een doktersbrie�e hebben
waarop duidelijk de hoeveelheid en tijdstip
van inname vermeld staat!

● Indien er problemen/zorgen zijn, spreek
gerust de juf, de zorgleerkracht (juf Ilse) of
de directie aan! We helpen jullie graag
verder!

Mailadres van de juf: laura.dreesen@kleinereus.be

Bij vragen mag je altijd
langskomen,

de deur staat steeds open!

http://www.kleinereus.be
mailto:laura.dreesen@kleinereus.be

