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Beste ouder 
 
 
De vakantie nadert snel. Met het schoolteam zijn we al volop bezig aan de voorbereiding van volgend 
schooljaar. 
 
Jouw zoon of dochter mag volgend jaar voor het eerst naar school. In dit bericht vertellen we je hoe de 
klassen van de jongste kleuters volgend jaar georganiseerd worden. Het gaat om de kleuters geboren in 
2019 (volgend schooljaar de 3-jarigen) en geboren in 2020 (volgend schooljaar de 2,5-jarigen). 
 
Er zullen voor die kleuters 2 gemengde groepen zijn met 2,5- en 3-jarigen. In september starten de 2 
klasjes met een tiental kleuters per klas. De 2,5-jarigen die na een vakantie verderop in het schooljaar 
bijkomen worden om en om verdeeld over de twee groepen. Tegen het eind van het schooljaar 
verwachten wij dat er in elke groep ongeveer 16 kleuters zijn. 
 
Een groep heeft zijn klas bij de aapjes, bij juf Els. Juf Els kan wellicht nog niet starten in september. Er 
komt dan een vervanger. Op de infoavond van 29 augustus, zullen we daar meer over kunnen zeggen. 
 
De andere groep heeft zijn klas bij de bosdieren, bij juf Sarah en juf Bea. Juf Sarah is er 4 voormiddagen en 
2 namiddagen, juf Bea is er 2 namiddagen en 1 voormiddag. Welke van de 2 juffen wanneer komt 
verneem je ook op de infoavond van 29 augustus. 
 
Ook bij welke van de 2 groepen je kind is ingedeeld, dat verneem je tijdens de infovavond van 29 
augustus. Hou die avond dus zeker vrij. Een uitnodiging voor de infoavond volgt na 15 augustus. 
 
De 2 klassen werken met dezelfde thema’s, maar voor de 3-jarigen is er deels een ander aanbod van 
activiteiten dan voor de 2,5-jarigen. De juffen overleggen heel regelmatig met elkaar over de keuze van 
het thema en het aanbod van de activiteiten. 
 
We organiseren de klassen in 2 gemengde groepen, omdat we op die manier ervoor zorgen dat elk kind 
een heel schooljaar lang zijn vaste juf(fen) en zijn vaste groep klasgenootjes heeft. Geen enkele kleuter 
hoeft op deze manier in de loop van het jaar van klasgroep te veranderen. Bovendien heeft dat ook als 
voordeel dat de 2 groepen elk klein zijn en blijven: van 10 kleuters in het begin van het schooljaar tot 
ongeveer 16 kleuters op het eind van het schooljaar. 
 
Als je hierover nog vragen hebt, aarzel dan niet om een leerkracht daarover aan te spreken. 
 
 
Met vriendelijke groet namens het kleuterteam 
 
 
Jos Everts 
directeur 


