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Contactavond schooljaar 2020-2021 
Welkom in de tweede kleuterklas bij juf Sally 

 
 
 
 
 
 
 
Praktische inlichtingen: 

 Algemeen: 
Zo vaak mogelijk naar school komen: breng je kapoen liefst elke dag naar school, 
behalve als ze ziek zijn uiteraard. 
→ nood aan regelmaat. 
→ mogen niet teveel activiteiten missen. 
 
’S Morgens kan je jouw kleuter aan de poort afzetten tussen 8u15 en 8u30.  
Om onze ouders de kans te geven om aan de verschillende poorten tijdig hun 
kapoenen op te halen, brengen wij onze kleutertjes reeds vroeger naar onze 
Elfenpoort. Ja kan jouw kleutertje ophalen vanaf 15u10 en op woensdag vanaf 
11u50. 
 
 Heen- en weermapje: 

Jullie kinderen kregen een heen- en weermapje mee naar huis, het is de bedoeling 
dat dit mapje elke dag in de boekentas zit. Alle brieven zullen via dit mapje aan u 
doorgegeven worden. Vergeet dus ook niet om dit dagelijks even na te kijken. 
 
 Turnen en zwemmen. 

Elke woensdag en donderdag turnen de kleuters met juf Stefanie, graag 
gemakkelijke kledij op die dag (turnen met een jeansbroek is niet handig). 
 
Vanaf januari gaan wij twee-wekelijks zwemmen in het zwembad van Hemiksem, 
jullie krijgen nog een lijst mee waarop alle data staan. Gelieve uw kind makkelijke 
kledij (en schoenen!) aan te doen, om het omkleden wat makkelijker te maken. Je 
kan je kind thuis alvast wat laten oefenen zodat het binnenkort vlotter gaat als ze het 
alleen moeten doen.  Gelieve de zwemkledij en handdoek te voorzien van de naam 
van uw kind. Voor jongens is een aansluitende zwemshort verplicht. Speelgoed en 
zwembrillen zijn niet toegestaan. 
 
 Koek/fruit en drank 

 
Wij geven op school de voorkeur aan een drinkbus met water, elke ochtend eten wij  
ons fruit op en in de namiddag mogen de kinderen een koekje eten. Graag zowel het 
fruit als het koekje in een doosje steken waar hun naam opstaat en ook op de 
drinkbus en brooddoos niet vergeten de naam van uw kind te zetten. Wij proberen 
het afval op school zoveel mogelijk te beperken, papiertjes van de koekjes laten we 
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dus thuis. Op woensdag is het fruitdag, dan is enkel een stuk fruit (of boterham) 
toegestaan. Koekjes gaan op die dag terug mee naar huis. 

 
Werking van de tweede kleuterklas 
 

1. Onthaal op de speelplaats (tijdens de coronaperiode nog aan de poort) 
Rij vormen + naar klas gaan .Eenmaal in de klas halen de kleuters hun heen-en 
weermapje zelf uit hun boekentas en zetten zelf hun boekentas weg. 
 

Gelieve uw kind steeds op tijd naar school te brengen, het is voor een kind niet leuk 
om te laat te komen. 
 

Doordat er nog steeds coronamaatregelen genomen moeten worden, zijn ouders 
voorlopig niet toegelaten op het schoolterrein. 
 

 

2. In de klas 
 Goeiemorgen 
- Aanwezigheden opnemen: juf zegt goeiemorgen en de kinderen draaien hun 

symbool om. 
- Samen tellen we hoeveel kinderen er vandaag wel/niet zijn. 
- Goeiemorgenlied 

 
 Kalenders 

1. Aanwezigheidskalender (= kikker) 
- De kinderen draaien elke ochtend hun symbool om, zodat hun foto zichtbaar is 

als ze aanwezig zijn. 
- Bij het naar huis gaan, draaien ze hun foto om 

 
2. Dag- en nacht voorstelling 
- De kleuters zijn in de klas: het is dag, het is licht buiten 
- De kleuters gaan naar huis: het wordt donker buiten, de maan komt. 

 
3. Weekkalender 
- Voorstelling met flessen: elke fles heeft zijn kleur en symbool. (= kenteken van 

de dag) 
- We zingen het liedje over de dagen van de week. 
- Aanbieden van ‘vandaag, morgen, gisteren, weekend. 

 
4. Maandkalender 
- Een overzicht van de hele maand, alle activiteiten en thema’s van die maand 

staan daar op. 
- Elke dag zetten we een kruisje 

 
5. Weerkalender 
- Weerliedje 
- Weeraspecten: bewolking, neerslag, temperatuur en wind.  

 
6. Verjaardagkalender en seizoenskalender 
- Voorstelling met bomen die de 4 seizoenen voorstellen (+ seizoensboom in 

klas) 
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- Naast de seizoenen hangen de symbolen van de kleuters die in dat seizoen 
jarig zijn. De kleuters die jarig zijn geweest, krijgen een kroontje boven hun 
symbool. (+ taarten met leeftijd.) 

     
7. Takenbord  
- We hebben verschillende taken in onze klas: licht aan- en uitdoen, kijken of 

iedereen mooi heeft opgeruimd, vuilbakje leegmaken, vooraan staan in de rij, 
plantjes water geven, symbolen ophalen... 

- Elke week kiezen de kleuters een nieuwe taak. 
 

8.  Hoekenverdeling 
- Bij elke hoek van onze klas hangen kaartjes met het symbool van de hoek en 

daaronder blad met een aantal bollen. (4 bollen = 4 kinderen mogen in dat 
hoekje)  

- De kleuters hangen hun symbool in de hoek waar ze willen spelen 
 

9. Overzichtsbord van alle hoeken  
- Groene zijde= hoek is open 
- Rode zijde= hoek is gesloten 

 

3. Onze klaspop Emile  
Emile is onze klaspop en “woont’ in onze klas, hij doet alle activiteiten mee. Wanneer 
er een kleuter jarig is, mag Emile mee naar huis. (hij wordt gewassen na elke 
logeerbeurt) 

 

4. Verjaardag vieren 
Wanneer uw kleuter jarig is, mag Emile een nachtje blijven logeren. Samen met 
Emile wordt ook zijn dagboek meegegeven. Hier kan u dan iets inzetten over de 
voorbije avond. Dit is voor de kleuters fijn om nadien nog eens te bekijken. De dag 
voor de verjaardag van uw kapoen krijgt hij/zij een verjaardagskoffer mee naar huis. 
Hier mag je dan iets van de kleuter instoppen. Dit kan zijn: een boek, een cd, dvd, 
lievelingsspeelgoed, etc. Hier kunnen we in de klas allerlei leuke activiteiten mee 
doen.  
 
Gebeurtenissen in de klas rond de verjaardag: 

− De jarige krijgt een kroon: hij/zij kiest de kleuren van de kroon zelf en mag ook de 
verschillende figuren kiezen die op de kroon worden gekleefd. 

− De jarige mag op de verjaardagsstoel zitten, Emile zit op zijn/haar schoot. 

− Liedjes zingen, vuurwerk maken, kusjes gooien en dansen. 

− De jarige mag een cadeautje kiezen uit onze verjaardagsdoos en krijgt een 
ballon. 

− De kleuters maken een tekening voor de jarige. 

− De jarige kleurt een taart in. 

− De jarige mag een cd kiezen die we samen beluisteren bij het maken van de 
tekeningen. 

 
Cadeautips verjaardag klascadeau: 
- Playmobil, alles welkom. 
- My little pony’s 
- Alles van Little petshop 
- Auto’s 
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- Houten etenswaren voor in onze winkel 
 

5. Puzzelrups 
− Op de puzzels kleven gekleurde bolletjes volgens de moeilijkheidsgraad 

− Hoe meer stukken, hoe moeilijker de puzzel (verschillende gekleurde bollen) 

− De juf hangt hun symbool volgens de kleur van de puzzel die ze gemaakt hebben 

− De kleuters kleuren na het maken van een puzzel, het juiste vakje in de 
puzzelmap. 

 

6. Kindvolgsysteem - oudercontact 
Elk kind wordt drie keer per jaar “geëvalueerd”, natuurlijk worden de kleuters 
gedurende het jaar ook geobserveerd door de klasjuf. Als er problemen zijn, wordt u 
op de hoogte gebracht en geen nieuws, is goed nieuws! Er zijn twee algemene 
ouderavonden voorzien en één selectieve (hierbij willen we vooral de ouders zien 
van kinderen waarbij er moeilijkheden zijn in de klas.), uiteraard zijn jullie ook op 
andere momenten welkom voor vragen. Nu het praten aan de schoolpoort niet zo 
makkelijk is met de coronamaatregelen, kunnen jullie mij ook altijd bereiken op onze 
schoolmail voor vragen (sallys@hetklaverbos.be).  
 

7. Klassite 
Mama’s en papa’s die graag foto’s bekijken van hun kapoen kunnen een kijkje 
nemen op onze facebookpagina, die kan je vinden onder de naam ‘Juf Sallys’. Je 
mag mij dus gerust toevoegen op facebook, zo kan je alle foto’s en nieuwtjes meteen 
vernemen. Lukt het niet om deze facebookpagina te vinden, mag je ook jouw naam 
op facebook doorgeven en dan voeg ik jullie toe. Maak jezelf ook zeker lid van onze 
‘elfenvijver pagina’, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes van onze elfenvijver. 
 

8. Turnen 
Onze kleuters gaan twee keer per week turnen met juf Stefanie: op woensdag en op 
vrijdag. Wij vragen u om uw kind gemakkelijke kledij aan te doen op deze dag, 
turnpantoffels zijn nog niet nodig. 

 
9. Fietsen 
Elke maandag mogen de kinderen een fiets meebrengen om op de speelplaats te 
fietsen, op andere dagen is het aan de andere klassen. Er zijn ook leuke fietsen en 
steps voorzien op school, dus wie zelf geen fiets kan meebrengen, mag er daar één 
van gebruiken. 

 
10. Uitstappen 
Geplande uitstappen: 
- Herfstwandeling 

- Bezoek aan het ‘huis van de Sint’ K2 en K3 (onder voorbehoud ivm corona) 

- Binnenspeeltuin Papayoe 

- Kinderboerderij ‘Het struisvogelnest’ 

- Lentewandeling 
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- Schoolreis. 

Verdere info rond deze uitstappen volgt nog. 

 

Nog enkele belangrijke mededelingen: 
 
Wil je graag mails ontvangen van alle briefwisseling van onze klas, vergeet dan zeker 
niet jouw e-mailadres op onze schoolpagina in te geven door op de knop ‘digitale 
communicatie’ te drukken en dit vóór 11 september. Let op: hebt u kinderen in 
meerdere klassen? Dan moet je dit voor elk kind opnieuw ingeven.  
 
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar leden voor de nieuwe ouderraad. Wil je dus mee 
dingen organiseren op school of heb je leuke ideeën? Schrijf je dan snel in! 
 
Schrijf ook zeker in op BE-alert en voeg hierbij zeker ook het adres van onze school 
toe. Is er dan ooit iets in de buurt van onze school aan de hand, krijgen jullie meteen 
melding via BE-Alert 
 
 


