
 

Contactavond 3de kleuterklas 

Beste ouders,  

Welkom in de vlinderklas van juf Eva.  

We maken graag enkele afspraken en geven enkele punten mee om het schooljaar 

vlot te laten verlopen. We hopen op jullie bereidwillige medewerking. Met eventuele 

verdere vragen of onduidelijkheden kan u steeds bij mij terecht. 

Afscheid nemen/ophalen. 

- Afscheid aan de kleine groene poort: ouders blijven achter de poort en de kleuters 

zetten hun boekentas aan de juiste rij. Onder begeleiding van de juf zetten de 

kinderen zelfstandig koek, drank en heen- en weerkaftje op hun plaats in de gang.  

Alle school- en/of klasboodschappen zullen via dit kaftje aan u doorgegeven worden.  

Vergeet dus niet om dit dagelijks even na te kijken.  

- Vragen en mededelingen voor de juf: geef een briefje mee in het kaftje of spreek de 

juf aan om 15u25.  

- Breng je kleuter tijdig naar school om de dag rustig en samen met de vriendjes te 

kunnen starten.  

- Laat weten aan de juf(fen) of je kind meestal met de bus mee moet, aan de 

klasdeur wordt afgehaald, vaste dagen naar het Merelhofke moet,…  

Hapje en sapje 

Gelieve, elke dag, de namen op de drankjes te schrijven.  

Ook de brooddozen en dergelijke worden getekend met de naam van jullie kapoen.  

Zo vermijden we verwarring: sommige kleuters weten anders niet welk drankje van 

hen is.  

Tussendoortjes en middagmaal: ook dit schooljaar trachten we de thema’s 

‘gezondheid’ en ‘lief voor het milieu’ onder de aandacht te brengen:  

- liefst water in een drinkbus dat je kleuter zelfstandig kan openen en sluiten.  

- liefst fruit, rozijntjes, nootjes of droge koeken in een doosje zonder 

papiertjes/verpakkingen. Onze school zal elke woensdag fruit voorzien. Dus gelieve 

snoep en koeken met chocolade voor thuis te bewaren.  

- Liefst boterhammen in een brooddoos.  

Verjaardag vieren: 

Je kleuter krijgt enkele dagen voor zijn verjaardag een boekje mee. Je kind mag een 

leuke tekening maken. Hier mag u dan iets inzetten over zijn/haar feest of over 

zijn/haar geboorte. Dit is voor de kleuters fijn en een houvast om iets te vertellen over 

hun verjaardag.  

In de verjaardagskoffer mag u een persoonlijk spulletje van je kleuter instoppen.  

Dit kan zijn: een boek, een cd, lievelingsspeelgoed, etc. Hier kunnen we in de klas 

allerlei leuke activiteiten mee doen. Gelieve geen speelgoed mee te geven op andere 

dagen.  

 

 



Gebeurtenissen in de klas rond de verjaardag:  

- Kind is de koning/prins of koningin/prinses van de dag: verkleden.  

- De jarige krijgt een kroon en een geschenk.  

- Zingen en dansen, vuurwerk, kaarsen uitblazen, stoelendans, bellen blazen, iets 

maken voor de jarige; de jarige schminken, smullen,…  

- eventuele geschenkjes uitdelen of voorstel: een cadeau voor in de klas ( geen 

verplichting) zie bijlage.  

 

Logeerbeer Kobe: 

Elke vrijdag krijgt een kind Kobe mee. De kleuters mogen de beer heel het weekend 

verwennen en verzorgen. Zo leren ze omgaan met verantwoordelijkheid en zorg 

dragen voor iemand. Maandag wordt Kobe teruggebracht, samen met het koffertje 

en het boekje.  

Kleuters vertellen enthousiast over hun avonturen samen. De knuffel wordt steeds 

gewassen in de machine door de juf zo houden we ons aan de corona regels.  

Fiets meenemen naar school: 

De kleuters mogen hun fiets meenemen naar school. Donderdag is de fietsdag van 

onze vlinderklas. Het is de bedoeling dat alleen je eigen kind met zijn fiets kan rond 

fietsen. Op andere dagen komen de andere klassen aanbod. Het is belangrijk dat je 

kind naast zijn fiets de school binnenkomt en ook op die manier de school verlaat.  

Denk aub ook aan de veiligheid van je kind, dus vergeet de fietshelm niet.  

Klasweb: 

Neem eens een kijkje op onze website www.jansanders.be of fb: De elfenvijver 

Daar kan je de kinderen in actie zien en vindt je alle info van onze klas en de school.  

Differentiatie: 

In de klas werken we vaak in kleine groepjes en doen we aan differentiatie.  

Drie niveaugroepen: ster-maan-zon.  

Doel: De kleuters krijgen opdrachten aangepast aan hun eigen niveau. Per groep 

worden er opdrachten voorzien. Dit kan gaan om dezelfde opdracht maar met een 

andere aanbieding of uitwerking.  

De groepen worden in de loop van het schooljaar voortdurend aangepast indien 

nodig.  

Contractwerk:  

Voorbereiden 3de kleuterklas en 1ste leerjaar. Start na herfstvakantie voor 3KK en na 

de paasvakantie voor 2KK. De juf biedt verschillende opdrachten ‘moetjes en 

magjes’.  

Maandag worden de opdrachten uitgelegd in verschillende groepjes (zon-maan-ster) 

Kleuters hebben heel de week de tijd om ze af te werken.  

De juf stimuleert en ondersteunt de kleuters waar het nodig is.  

Evaluatie op de laatste dag.  

Doelen: - communiceren en samenwerken – zelfstandig en exploreren – creatief en 

probleemoplossend met de wereld rondom zich – zichzelf sturen.  

 



Kindvolgsysteem – oudercontact: 

De school werkt met een kindvolgsysteem dat elk jaar wordt doorgegeven.  

Drie maal op een jaar worden de kleuters geëvalueerd op hun welbevinden en 

betrokkenheid en hun competentie.  

De kleuters met bepaalde achterstand worden ook specifieker geëvalueerd.  

Het is de bedoeling om bij te sturen waar nodig is en hiervoor een stappenplan op te 

stellen. Op deze manier kunnen we uw kind optimaal begeleiden en laten 

ontwikkelen.  

Bij problemen of ernstige gevallen worden jullie zeker verder geïnformeerd en 

betrokken. Er is ook nog altijd de hulp van het CLB (centrum van 

leerlingenbegeleiding). Een dienst waar leerlingen, ouders en school een beroep op 

kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.  

Er zijn vier ouderavonden voorzien (okt-dec-maart-juni). De selectieve ouderavonden 

gaan door in Oktober en Maart. Uiteraard zijn jullie ook op andere momenten welkom 

voor vragen.  

Zelfredzaamheid (turnen en zwemmen): 

Kleuters van de 3de kleuterklas kunnen al veel zelfstandig.  

Zelf hun jas aandoen, zelf naar het toilet gaan, zelf aan- en uitkleden, zelf schooltas 

in orde brengen, enz.  

Zelfredzaamheid is heel belangrijk, maar daar is een aanzet van ons voor nodig!  

Zoals:  

- gemakkelijke of sportieve kleding aantrekken vooral tijdens het zwemmen en het 

turnen (salopetten, kousenbroeken, bretellen en broeksriemen maken het moeilijk).  

- kleren die goed te wassen zijn (zelfs met schilderschorten komen er soms nog 

verfvlekken op de kleren)  

- schoenen die stevig aan de voeten zitten (liefst geen veters)  

- kleuters aanmoedigen om alleen hun jas vast te maken.  

Het turnen gaat door op woensdag en vrijdag met juf Stephanie. Gelieve 

turnpantoffels te voorzien.  

De eerste zwembeurt voor 3KK start op dinsdag 22 september. Om de twee weken 

gaan we zwemmen en we werken met een zwemkaart.  

Geld ophaling: 

Maandag is de betaaldag voor chocomelk, melk, koek, thee,…  

Noteer aub op een briefje duidelijk waarvoor u wenst te betalen. Liefst gepast geld in 

een geldbeugel aub.  

Bedankt voor jullie medewerking.  

Juffen vlinderklas. 


