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Beste ouders, 

 

Het wordt een jaar waarin je kleuter zijn/haar eerste stappen zet in het schoolleven. 

Dit is een belangrijk moment voor je kapoen, maar ook voor jullie. 

 

Door de covid 19 pandemie is een persoonlijk info moment jammer genoeg niet 

mogelijk. Daarom wil ik jullie door middel van dit boekje meer informatie geven over 

de start op school en het leven in onze peuterklas. 

 

Ik hoop dat ik hiermee een antwoord kan geven op al jullie vragen 

en jullie je zoon of dochter met een gerust hart voor het eerst naar onze school  

kunnen brengen. 

Indien jullie toch nog vragen hebben over de opstart van 1 september mogen jullie 

mij steeds een email sturen.  

 Nadien kan dit ook via het heen- en weer mapje dat jullie vandaag mee naar huis 

krijgen. Ik probeer jullie zo spoedig mogelijk te antwoorden. 

 

Met vriendelijke groeten,  

de directeur, juf Kristel 

 

 



 

 

 

Klaar om naar school te gaan? 
 

1. Jullie peuter is sociaal: 

- hij/zij kan contacten leggen met andere kinderen 

- hij/zij kan een aantal afspraken respecteren 

- hij/zij kan rustig een langere periode zonder de aanwezigheid van mama 

en papa 
 

2. Jullie peuter is zelfredzaam: 

- hij/zij kan zelf een koekje/ fruit/ boterham/ maaltijd eten 

- hij/zij kan zelfstandig drinken uit een beker 

 

3. Jullie peuter kan zich verstaanbaar maken: 

- hij/zij kan zijn naam uitspreken 

- hij/zij kan op een manier duidelijk maken aan de juf wat hij/zij wil 

 

4. Jullie kleuter is overdag zindelijk: 

- de aanzet naar zindelijkheid is gezet en je kleuter is vertrouwd met het 

toilet 

- hij/zij kan duidelijk maken dat hij/zij naar toilet moet 

- hij/zij draagt overdag GEEN pamper meer (ongelukjes kunnen natuurlijk 

nog gebeuren) 

 

 

 



 

 

- Enkele tips voor zindelijkheidstraining 

 

- schaf luiers overdag af, 

- koop leuke onderbroekjes voor je peuter, 

- beloon je peuter wanneer hij/zij op het toilet gaat, 

- lees samen boekjes over kindjes die naar het toilet gaan, 

- word niet boos wanneer er een ongelukje gebeurt, 

- doe je peuter makkelijke, comfortabele kledij aan die hij/zij zelfstandig en 

snel kan uittrekken, 

- ga op vaste tijdstippen naar het toilet. 

 

 

 

Een dag in de klas 

8.30u de bel gaat 

Zorg ervoor dat je op tijd op school aanwezig bent. Dit is leuker voor de peuter. Hij/zij 

kan samen met de andere kinderen en de juf naar de klas vertrekken. 

8.35u onthaal 

De peuters komen samen in de kring.  

We zingen ons ochtendlied, we kijken wie er allemaal aanwezig is en hangen de 

foto’s van de aanwezige kindjes op het onthaalbord. We kijken op de daglijn wat de 

activiteiten van de dag zullen zijn. We bespreken ook het weer van de dag.  

Nadien doen we een korte activiteit: boekje lezen, liedje zingen, waarneming, 

bewegingsmoment, … 

 

 

 



 

 

9.00u aan het werk 

De peuters gaan in verschillende hoeken in de klas aan het werk/spel. Dit kan 

zelfstandig zijn of onder begeleiding van de juf. Dit gaat van schilderen, bouwen, 

tekenen, tot spelen in de poppenkamer, … . De nadruk ligt hier steeds op 

experimenteren en ontdekken. 

10.00u opruimen / gezonde hapmoment / toiletbezoek / jassen aan 

De peuters starten na het opruimlied met opruimen.  

Nadien eten we onze gezonde hap.  

• Gezonde hap: fruit, yoghurt, boterham of een ander gezond alternatief. Dus 

geen chocolade, koeken, … deze zal ik volgens het schoolreglement terug 

mee naar huis moeten geven. 

Nadien gaan we naar het toilet, doen we onze jas zelfstandig aan om nadien buiten 

te gaan spelen. 

 

 

 

10.10u speeltijd 

Alle peuters spelen buiten op de speelplaats.  

Bij regen gelieve zoon of dochter regenlaarzen aan te trekken of deze mee te 

geven, zodat ze in de klas kunnen blijven.  

10.25u: aan het werk in de klas + toiletbezoek 

Peuters doen zelfstandig hun jas uit en we gaan naar het toilet. 

Daarna gaan de peuters aan de slag in de verschillende hoeken. 

11.50u: opruimen 

De peuters starten na het opruimlied met opruimen. Wanneer we hiermee klaar zijn 

gaan we naar het toilet. 



 

 

12.05u- 13.15u: middagpauze 

We eten ons middagmaal. Ook hier staat gezonde voeding centraal. 

Nadien volgt een toiletmoment en gaan de peuters spelen op de speelplaats. 

13.15u hoekenwerk 

De peuters verkennen de verschillende hoeken in de klas en gaan op ontdekking met 

de verschillende aangeboden materialen.  

14.05u: speeltijd + toiletbezoek 

14.15u: vervolg hoekenwerk + opruimen 

14.40u: afsluitmoment in de klas 

Er wordt teruggeblikt op onze dag, een boekje gelezen, gedanst, … 

We maken ons klaar om naar huis te gaan. We werken ook extra aan 

zelfstandigheid. Onze peuters mogen zelf hun boekentasje vullen met de hulp van de 

juf. 

15.05u: de schooldag is gedaan 

De peuters worden afgehaald of gaan naar toezicht. 

 

 

Heen- en weermapje/ Smartschool 

Samen met deze infobrochure krijgen jullie ook het heen- en weer mapje van jullie 

peuter. Hierin wordt alle belangrijke info meegegeven. 

- Het thema van de week 

- Weetje in verband met gebeurtenissen in de klas 

- Brieven in verband met uitstappen, feesten op school, geplande 

activiteiten, … 

Tevens ben ik via dit heen-en-weerschriftje te bereiken. Ik probeer u zo snel mogelijk 

te antwoorden. Gelieve dit schriftje dus iedere dag mee te geven in de 

boekentas. Steeds de briefjes handtekenen voor gelezen. 



 

 

Tevens ben ik te bereiken via Smartschool. Meer info krijgt u hierover in de 

begeleidende brief die zoon of dochter meekrijgt op de eerste schooldag. U kan mij 

via smartschool een bericht sturen en ook hier probeer ik zo spoedig mogelijk op te 

antwoorden. 

 

Even voorstellen 

De klasjuf staat er niet alleen voor, op verschillende dagen wordt er ondersteuning 

geboden door: 

Juf Nina: ondersteuningsjuf: tevens ook kleuterleidster en zij zal ook pedagogische 

activiteiten aanbieden. Zij zal ook 2 keer de week met de peuters gaan turnen in de 

sporthal van onze school. Dit op woensdag en donderdag. 

Juf Wendy: kinderverzorgster. 

 

 

 

Verjaardag 

Het is een grote dag want jullie zoon of dochter is jarig. Samen met de andere 

klasgenootjes vieren we feest. En de jarige mag zelf in het ‘kronenmapje’ van de juf 

een kroon kiezen en deze kroon wordt dan gemaakt. 

Door de Corona maatregelen zijn traktaties dit schooljaar niet toegestaan. 

 

 

 

 

 



 

 

De grote dag breekt aan, hoe bereid ik mijn peuter voor op 

deze grote dag? 

- Laat je peuter al eens enkele uurtjes bij vrienden of familie, zo leert je 

peuter dat je altijd terug komt. 

- Neem je peuter al eens mee om broer en zus op te halen aan de 

schoolpoort. 

- Kom zeker op de kijkdag de klas al eens ontdekken. 

- Ga samen een leuke boekentas kopen. 

 

De eerste schooldag 

- Vertel de gewoonten en afspraken van de school, zo weet je peuter wat 

hem te wachten staat. 

- Kom zeker op tijd met je peuter, zo kan hij/zij samen met alle andere 

peuters mee naar de klas. 

- Blijf zelf zo ontspannen mogelijk, neem kort afscheid en vertel wie hem/ 

haar komt afhalen. 

- Geef je peuter een knuffel of tutje mee voor moeilijke momenten.  

 

Na de eerste schooldag 

- Laat je kind even tot rust komen. 

- Stel niet te veel vragen aan je peuter. Hij/zij kan nog niet juist vertellen wat 

er allemaal die dag gebeurde. 

- Probeer die avond zoveel mogelijk tijd samen door te brengen. 

- Zorg dat je peuter op tijd gaat slapen, het was een zeer vermoeiende en 

emotionele dag. 

- Het is perfect normaal dat je peuter de eerste dagen/weken weent bij het 

afzetten.  

 



 

 

Wat hebben we nodig? 

GELIEVE OP ALLES DE NAAM VAN JE PEUTER TE SCHRIJVEN. 

- een makkelijke boekentas, zonder wieltjes 

  

 

- een drinkfles met water 

 

 

- een brooddoos 

 

 

- een fruitdoosje 

 



 

 

Wat brengen we mee? 

- 2 pakken vochtige doekjes: 

        

- 2 pakken papieren zakdoeken: 

       

- Makkelijke reservekledij in een zakje: 

  

 

 

Ik kijk er alvast naar uit om je peuter te verwelkomen op zijn/haar eerste dag op 

school. We maken er een leuk en leerrijk jaar van. Voor verdere vragen kan u mij 

steeds contacteren via smartschool. 

Tot gauw, juf Kristel  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


