
 
 

De eerste keer naar onze school….. 
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Een handje 
Een knipoog 

Een knuffel, een kus. 
 

Dag juf, dag vriendjes, 
Hier ben ik dus! 



Dag mama en papa, 
 
Wij heten je kind van harte welkom en danken je voor het vertrouwen dat je 
stelt in onze school. 
Met deze onthaalbrochure verneem je wat wij zoal doen in de klas en geven 
we een aantal tips die nuttig kunnen zijn.  
Indien je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, kan je natuurlijk steeds 
terecht bij de kleuterleidster of  bij de directie.  
 

 
 

Instapmomenten 
 
Wanneer je kleuter de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft kan hij/zij naar school 
komen op de volgende instapdagen: 
 

• De 1ste schooldag na de zomervakantie 

• De 1ste schooldag na de herfstvakantie 

• De 1ste  schooldag na de kerstvakantie 

• De 1ste schooldag van februari 

• De 1ste schooldag na de krokusvakantie 

• De 1ste schooldag na de paasvakantie 

• De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 
 
Deze regeling geldt enkel voor kleuters van minder dan 3jaar. Vanaf  de leef-
tijd van 3 jaar mogen de kleuters op elk ogenblik van het jaar instappen. 
 
Voor de inschrijving breng je de sis- kaart of  de kids-ID kaart van je kind mee. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Schooluren 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Even voorstellen- ons kleuterteam 
Juf  Karin en juf  Britt van K1 (peuters en jongsten 1e kleuterklas) 
Juf  Monique en juf  Mieke van K2 (peuters en  jongsten 1e kleuterklas) 
Juf  karen van K3 (peuters en  jongsten 1e kleuterklas) 
Juf  Katrijn van K5 ( oudste 3-jaringen en 2de kleuterklas) 
Juf  Sigrid van K6 (oudste 3-jarigen en 2e kleuterklas) 
Juf  Lieve van K7 (oudste 3-jaringen en 2de kleuterklas) 
Juf  Sandra van K8 (3e kleuterklas) 
Juf  Sofie van K9 (3e kleuterklas) 
Juf  Inge van K10 (3e kleuterklas) 
 
Juf  Mia is onze turnjuf. 
Moeke Carine en juf  Dominique zijn onze kinderverzorgsters 
Juf  Ine  is de zorgcoördinator.  
 
 
 

Maandag 8.50u-12u 13u-15.45u 

Dinsdag 8.50u-12u 13u-15.45u 

Woensdag 8.50u-11.35u  

Donderdag 8.50u-12u 13u-15.45u 

Vrijdag 8.50u-12u 13u-15u 



Naar de kleuterschool: een grote stap? 
Enkele tips voor een vlotte start. 
 

• De eerste dag hoef  je nog geen afscheid te nemen op de speelplaats. 
Breng je peuter naar de klas vanaf  8u30. Dan kan hij/zij rustig wennen en 
kunnen jullie met de juf  nog enkele afspraken maken. 
Daarna verwachten we dat je peuter afscheid neemt aan de grote witte 
poort. Deze poort  vind je op de hoek van  onze  speelplaats (tegen het 
fietspad). De poort gaat open vanaf  8u30. Fietsjes kan je binnen de 
schoolpoort plaatsen in de daarvoor voorziene fietsenstalling. 
 

• Neem kort en vriendelijk, maar vastberaden afscheid. Probeer zo kalm en 
ontspannen mogelijk te zijn. Zeg je kind duidelijk dat je het straks, voor de 
middag of  in de namiddag komt terughalen. Laat je kind ook weten wie 
hem/haar komt afhalen. 

 

• Schrijf  overal de naam van je kleuter op. Dat is zeker en vast een hulp om 
eventueel verloren of  dubbele voorwerpen snel terug te vinden. 

 

• Breng je kleuter tijdig naar school, om de praktische gang van onze kleu-
terklas zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je kind vindt het zeker niet aan-
genaam een deel van de verwelkoming of  andere activiteiten te missen. 

 

• Kleuters kunnen zelf  al heel veel alleen! Ze proberen alleen hun jas aan en 
uit te doen, zelf  hun broek naar beneden/boven te trekken. De juf  wil hen 
heel graag helpen als ze iets nog niet kunnen, maar moedig je kleuter aan 
om zelfredzaam te worden. 

 

• Moeke Linda begeleidt de jongste kleutertjes in de eetzaal. Ze kunnen hier 
samen met hun vrienden hun boterhammetjes opeten. Ze krijgen water in 
een bekertje dat elke kleuter van thuis mee brengt.  In de boterhammen-
doos horen gezonde dingetjes. Snoep of  chocolade eten wij niet op onze 
school! 

 . 
 
 
 



Wat heeft je kleuter allemaal nodig? 
 

• Een boekentas die je kleuter zelf  open en dicht krijgt. Uit ervaring we-
ten wij dat een trolley vaak onhandig is. Dus liefst geen trolley. 

 

• Reservekledij: Een broek, een onderbroekje en kousjes in een genaam-
tekend  zakje. Dit zakje blijft in de boekentas of  aan de kapstok. Indien 
je kind toch reservekledij van de school heeft gebruikt, wil je die dan zo 
vlug mogelijk gewassen terug bezorgen? Vanaf  de tweede kleuterklas 
is eigen reservekledij minder noodzakelijk. 

 

• Koek en/of  fruit: De kleuters eten als tienuurtje een stuk fruit. Het is 
voor de juf  en kleuter heel handig als het koekendoosje waar de koek 
inzit reeds genaamtekend is en het fruit reeds geschild en in stukken 
gesneden is. Mogen wij ook vragen om koekjes mee te geven zonder 
chocolade?  Na elke speeltijd krijgen de kleuters water om te drinken. 
Dit is gratis. Voorzie wel een bekertje met naam dat elke dag in de 
schooltas terug mee op en af  gaat naar huis. 

 

• Kledijtip: Doe kleertjes aan, die je kleuter gemakkelijk aan- en uitkrijgt. 
Doe geen broeksriem of  bretellen aan en  ook salopetjes zijn moeilijk, 
In de winter zijn wanten gemakkelijker dan handschoenen met vingers. 
Bevestig de wanten/handschoenen met een touwtje door de mouwen 
zodat ze niet verloren gaan en vergeet de naam van je kleuter er niet in 
te zetten. 

 

• Twee keer per week gaan de kleuters in de sporthal turnen met juf  Mia.  
Alle kleuters hebben turnpantoffels nodig!  Stop ze in een turnzakje, 
voorzien van hun naam. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zindelijkheid- wanneer is je kleuter zindelijk? 
- Als hij een hele voormiddag zonder luier kan. 
- Als hij zelf  aangeeft: ‘ik moet plassen’ 
- Als hij er zelf  klaar voor is. 

 
Zindelijkheidstraining blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
ouders.  Voor kinderen die het hier moeilijk mee hebben, heeft de school een 
‘plastas’ (meer info kan je bij de kleuterjuffen bekomen).  
We verwachten dus dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen.  Als 
kleuters  toch nog met een luierbroekje naar school komen, verwachten we dat 
ze ‘s middags opgehaald worden om te worden verschoond en kunnen ze dus 
niet naar de eetzaal. 
 
 

Verjaardagen 
 
Jarig zijn is altijd een reuze feest, ook in onze klas! 
De jarige krijgt van de juf  een kroon. We zingen vrolijke verjaardagsliedjes. 
Daarna delen we de traktatie van de jarige uit. Dan kan een lekkere cake, fruit, 
wafels of  iets anders om te smullen zijn. We vragen om zeker géén snoep of   
individuele cadeautjes mee te geven, er zijn genoeg gezondere en betere alter-
natieven. Hou het echter sober.  Niemand hoeft zich ook verplicht te voelen om 

voor een traktatie te zorgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In onze klas- hoe komen jullie te weten wat we alle-
maal doen? 
 
Website school: Hier vind je foto’s over wat wij allemaal in onze klas doen:   
                                  http: //www.de -7-sprong.be 
 
Questi:          Dit ouderplatform gebruiken wij om alle belangrijke informa- 
    tie aan jullie door te geven. De juffen sturen jullie bij de start  
                                 Van jullie kleuter een activatielink. Eens aangemeld  
                                 Zal je automatisch alle informatie ontvangen. 
 
 
Liedjes- en versjesbord: 
 Wanneer wij een liedje of  versje aanleren wordt dit meegege-

ven met jouw kleuter. Je kan het bevestigen aan het liedjes- 
en versjesbord dat de kleuter bij het begin maakt. 

 
 
Knutseltas: Op geregelde tijdstippen krijgt je kleuter een tas met werkjes 

mee. Deze werkjes mogen thuis bewaard worden. De lege tas 
wordt ook terug verwacht zodat de nieuwe werkjes weer kun-
nen meegegeven worden. 

 
 
Oudercontacten : 
                               In het begin van het schooljaar is er altijd een algemeen  
                               oudercontact waarbij de klaswerking toegelicht wordt.  In de 
                               loop van het schooljaar zijn er ook individuele  
                               oudercontacten waarop jullie uitgenodigd worden. Bij een  
          probleem of  vragen ,aarzel niet om de juf  aan te spreken. 
 
 
Logeerpop: De klaspop heeft een grote betekenis voor de kleuters. In de 

eerste kleuterklas is dit Jules. Hij is een echt maatje voor de 
kinderen. Ze kunnen voor hem zorgen, hem geheimen vertel-
len, verdriet met hem delen en nog veel meer. Hij speelt in de 
klas een belangrijke rol. Jules mag elke weekend met een 
kleuter mee naar huis om er het hele weekend te spelen. Op 
maandag komt hij altijd terug naar school!  



Neem hier al een kijkje in de klassen: 



Even praktisch 

 
 
 

• Onze school werkt samen met de kinderopvang Patoe. Er is voor- en 
naschoolse kinderopvang voorzien  voor school vanaf  7u00 en na 
school tot 18u00 ’s avonds  ( niet op woensdagnamiddag)  Voor meer 
info kun je terecht bij de begeleidsters van de opvang hier op school. 

 
• Op woensdagmiddag huurt de school een bus om de kleuters naar Pa-

toe te brengen. Per busrit rekent de school 1.5 euro aan. Dit bedrag 
factureren wij tweemaandelijks.  

 
         Voor meer info en inschrijvingen: 
 

  Patoe 
  stipstraat 1 
  3945 ham 
  013/53 11 56 
 
 
 
 

Je vindt nog meer en uitgebreidere info in het schoolreglement. Deze ont-
vang je bij de inschrijving. Je kan deze ook raadplegen op onze schoolweb-
site. 


