
WELKOM
bij Anna of bij Nellie en Cesar !



De juffen van de eerste kleuterklas

Juf Saskia, juf Patsy, juf Anja, juf Nele, 
Juf Celine

Juf Evelyne, juf Nancy, juf Hilde



We nemen afscheid aan het kleuterhek. 
Een juf zal jouw kleuter naar zijn /haar juf brengen.

De kleuters kunnen vanaf 8.10u tot 8.25 uur 
gebracht worden . 



Onze jas komt aan de juiste kapstok 
terecht.

Zorg ervoor dat de jas een ophanglusje heeft en voorzien is van je 
kleuter zijn/haar naam .

Het fluohesje stoppen de juffen in de schooltas. 



Wat brengen we mee naar school ?

• Een pak papieren zakdoeken
• Een pak vochtige doekjes
• Een rol met plastieken zakjes 



Onze doosjes en drinkfles
leggen we  in de juiste box .

Het fruit zit geschild en/of gesneden in een doosje voorzien van jouw 
kleuter zijn /haar naam  en kenteken.

De droge koek zit zonder papier in een ander doosje.
Een drinkfles gevuld met water.



We kiezen een hoek en gaan spelen , 
ondertussen komt de juf even kijken hoe het 

met ons gaat .



Na het opruimen komen 
we samen in de kring . 

Daar komt ons klasboek aan bod .



We kijken welke dag het is 
en kijken welk weer het wordt .



We zeggen goeiemorgen aan elkaar en 
aan Jezus met ons gebedje

• Gebedje : 
Jij en ik, wij horen bij  

elkaar.
Wij geven elkaar een hand 

en maken het stil als het 
kaarsje brandt.

Jezus met jou erbij word ik 
helemaal blij .



Het klas baasje wordt gekozen .
Wie mag de juf meehelpen ?

Rommele rommele roosje
Schudden met het doosje

Oortjes open , luister goed 
Wat dat kleine doosje 

doet .
Even kijken wat er ligt , 

doosje open , doosje 
dicht .



Lekker fruit in de voormiddag 



Er wordt geregeld een plaspauze 
ingelast en hierna wassen we onze 

handjes.



Nog niet zindelijk ?

• Elk moment van de dag is er een kinderverzorgster aanwezig , 
telkens in een andere klas.

• Juf Hilde en juf Evelyne wisselen elkaar af.
• Breng een zak met pampers en reservekledij mee ( dit blijft op 

school ) .
• Bij het vervangen van de pamper wordt jou kleuter op het 

potje / toiletje gezet .
• We rekenen op een vlotte samenwerking .



Een kwartiertje in de voormiddag en een kwartiertje
in de namiddag even een frisse neus halen .



Daarna gaan we creatief aan het werk !



Onze handjes worden op heel regelmatige 
tijdstippen gewassen en/of ontsmet. 



En dan …..onze hongerige magen vullen …
We eten warm of onze boterhammen op school.

Voorzie de brooddoos van je kleuter met zijn volledige naam en 
kenteken van de klas.



Over de middag spelen we buiten in 
de groene speelplaats.



Bij het binnenkomen in de namiddag 
drinken we eens goed van ons water.

Een handige drinkfles voorzien met de naam 
en het kenteken van je kleuter . 



2 sportuurtjes per week doen ons echt goed !

Op dinsdag -en woensdag voormiddag gaan we sporten
met juf Pascale.

We dragen gemakkelijke kledij en een gesloten soepele schoen.



Even rusten of een hoekje kiezen 
kan tijdens de namiddag. 



We ruimen op !
De klas staat op zijn kop!



De klaspop gaat slapen en wij gaan naar 
huis !



Jasje aan , jasje aan , 
t’Is nu tijd om naar huis te gaan !



We gaan naar huis of naar de opvang .
Tot morgen juf !

De kleuters van juf Anja en juf Nancy worden opgehaald aan de 
buitendeur van de kleuterblok.

De kleuters van juf Nele, juf Saskia en juf Patsy worden 
opgehaald aan het klasraam.


