
Welkom in de 

Anna-klas! 

 



 

Welkom in de 3de kleuterklas! 

In de klas staan we met 2 juffen.  
Juf Tina komt op maandag in onze klas.  
Juf Lotte zal er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn. 
 

Klastitularis: juf Lotte en juf Tina 
Turnleraar: meester Jonas 
Zorgjuf kleuters: juf Leen en juf Tessa 
Zorg coördinator: juf Myriam 
Buschaufeur: Luc 
Opvangjuffen: juf Nina en juf Annita 
Secretariaat: Christel 
Directeur: Bert 
 

Wat breng ik dagelijks mee naar school?    

• Een schooltas (geen trolly) 

• Een drinkbus met water..( lege drinkbussen worden in de klas opnieuw gevuld.) 

• Fruit in een fruitdoosje.. (graag geschild en hapklaar!) 

• Brooddoos  

• Koek in een koekendoosje (een koekje zonder verpakking) 

• Heen- en weermapje  

• Breng geen speelgoed mee van thuis! 

 

Eet- en drinkmomenten  

• In de voormiddag eten we fruit. (met water uit onze drinkbus) 

• Tijdens de middag eten we boterhammen. (met water uit onze drinkbus en/of met 

soep) 

Het is ook mogelijk om warm te eten. Warme maaltijden worden maandelijks 

aangeduid op een menu dat de kleuters mee naar huis krijgen.  

Er zijn 2 delen aan het menu, zodat jullie thuis zicht hebben op wat de kinderen die 

dag eten. 

• In de namiddag eten we een koek (met water uit onze drinkbus) 



 

Het heen- en weermapje 

In het heen en weermapje zit een fiche waarop jullie de gegevens van jullie kind invullen. 

Daarnaast vinden jullie op de achterzijde de vakantie-en verlofdagen. Het is de bedoeling dat 

de fiche in het mapje blijft.  

Verder dient het mapje voor brieven en het maandelijks menu. 

De bedoeling is om zoveel mogelijk via smartschool te versturen maar indien dit niet kan  

zal dit via het mapje gebeuren. 

Ook het thema briefje wordt via smartschool doorgestuurd. 

 

 

Thema’s 

De thema’s die we in de klas uitwerken sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen. Binnen 

een langer thema zullen verschillende deelthema’s aan bod komen. 

 

De Anna-klas  

Anna vormt een rode draad in onze klas ( aanwezigheidsbord, prenten, in de verschillende 

hoeken, verjaardagskalender, …).  

 



 

 

 

Verloop van het onthaal 

1. Goeiemorgenlied: 

De kleuters zitten in de kring en zingen samen met de juf het goeiemorgenlied.  

2. Aanwezigheden 

De juf vult de aanwezigheden in op smartschool aan de hand van het bord. Welke 

symbooltjes hangen op het bord? Welke kleuters zijn er in de klas vandaag? Welke 

symbooltjes zitten nog in het potje en hangen we op de boom? Welke kleuters zijn afwezig 

vandaag? 

3. Kindje van de dag 

In het doosje zitten de symbolen van de kleuters.  

‘Ozewiezewoos, wie komt er uit mijn doos?’ 

‘Ozewiezewoos, jij weet niet wie, wacht ik tel tot drie…1….2….3…. 

De juf neemt een kaartje uit de doos en die kleuter is het ‘kindje van de dag’. 

Het symbool wordt op het bord gehangen.  

Wanneer er een kleuter jarig is, dan is de jarige het kindje van de dag. 

 



Het kindje van de dag mag de kalenders in orde brengen. Mag eerst in de rij staan. Mag als 

eerste kiezen bij het zelfstandig spel. 

 

4. Kalenders 

a) dagkalender 

Het verloop van de dag wordt aangegeven met de dagritmekaarten. 

 

b). weekkalender 

Dagen van de week  

Maandag: paars 
Dinsdag: groen 
Woensdag: geel en wit 
Donderdag: blauw 
Vrijdag: rood 
Zaterdag en zondag: wit 
 

     

De dagen van de week hebben een vaste kleur. Deze kleuren worden in alle kleuterklassen 

gebruikt. 

We zingen het lied: ‘een week telt zeven dagen…’ 

Het kindje van de dag geeft aan welke dag het is.  

Welke dag was het gisteren? Welke dag is het morgen? 

 

c) maandkalender 

Elke maand wordt aangegeven door een prent van Anna.  

September is Anna met een boekentas 

Oktober is Anna met appeltjes en een spin 

November is Anna met herfstblaadjes 

… 

Welke maand het is wordt aangegeven met een lachend mannetje van Anna 



d) seizoenskalender 

e) jaarkalender 

Het kindje van de dag doorstreept de dag die voorbij is/ de dagen die voorbij zijn. 

De kalender wordt ook gebruikt als aftelkalender voor belangrijke momenten. Bv: komst van 

de Sint. De verjaardagen staan er ook op 

f). weerkalender 

Weerman of weervrouwtje. Valt het vandaag wat tegen? Krijgen we dan regen? Weerman of 

weervrouwtje. Komt er zonneschijn? Dag is reuzefijn! 

of 

Een, twee, drie, vier, rigge ragge raag, een, twee, drie, vier, welk weer is het vandaag? 

 

g) takenbord 

Naast elke taak hangt 1 of 2 symbolen en die kleuters staan gedurende de week voor die 

taak in. 

Stoelen onder de tafel, tafels afvegen, vegen, vuilnisbak legen. 

6. Gesprek 

De juf laat de kleuters die iets speciaals meemaakten en duidelijk behoefte hebben dit aan 

de anderen te vertellen, dit vertellen bij het begin van de dag.. 

Afspraak: we luisteren naar elkaar. 

De juf maakt gebruik van een micro die wordt doorgegeven. 

7. Gebed 

 

Vaste plaats 

De kleuters krijgen een vaste plaats in de kring. We werken met kleuren op de banken. 

Wanneer we in de hoeken gaan spelen mag de kleur die bovenaan het torentje staat als 

eerste kiezen. Zo mogen ze elk om de beurt als eerste kiezen.  

 

Schrijfdans 

Diit jaar komt schrijfdans sterk aan bod. Schrijfbewegingen maken op muziek is een zeer 

goede voorbereiding op het leren schrijven.  

Het is niet de  bedoeling dat de kleuters dit jaar al schrijfletters of getallen leren schrijven, 

dit in samenspraak met het eerste leerjaar.  



In de loop van het schooljaar leren de kleuters hun naam schrijven in DRUKletters.  

We schrijven onze naam in drukletters altijd links bovenaan, dit om spiegelschrift te 

voorkomen. 

 

 

Contractwerk 

Om stilletjes aan een goede werkhouding te krijgen starten we met contractwerk. De 

kleuters krijgen 3 werkblaadjes uitgelegd (wiskunde/taal/schrijfmotoriek en of een werkblad 

in thema) bij het begin van de week. Het is de bedoeling dat zij zelf beslissen wanneer de 

werkblaadjes gemaakt worden, maar tegen het einde van de week moeten ze gemaakt zijn.  

 

Uurregeling 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Start 8u55 8u55 8u55 8u55 8u55 

Einde 15u50 15u50 11u20 15u50 15u25 

 

Afscheid nemen en ophalen 

’s Morgens 

Vanaf 8u30 (afhankelijk van het weer) spelen de kinderen buiten op de grote speelplaats. 
De kinderen komen via de voordeur binnen en worden verwelkomd door de juf van de 
opvang.  
Vanaf 8u45 staat er ook een leerkracht op toezicht op de speelplaats. 
 
’s Middags 
Kleuters die ’s middags even naar huis gaan, kunnen afgehaald worden aan de voordeur. 
(12u)  
De lessen in de namiddag starten terug om 13u10. 
 
’s Avonds 
Het ophalen van de kinderen gebeurt opnieuw via de rode poort.  
Het is de bedoeling dat jullie achter de rode lijn blijven. 
 

Opvang 
De school voorziet dagelijks opvang van 7u tot 18u.  
De opvang wordt begeleid door de vaste opvangjuffen.  
Kinderen die van de opvang gebruik maken, mogen een extra boterhammetje of koekje 
meebrengen.  
De opvang kost €0,70 per begonnen half uur op de volgende uren: 
 



 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 7u-8u15 7u-8u15 7u-8u15 7u-8u15 7u-8u15 

Avond 16u30-18u 16u30-18u 12-18u 16u30-18u 16u30-18u 

 
 

Bus 
Onze school heeft een eigen schoolbus. Indien jullie hier gebruik van willen maken, geven 
jullie dat door aan de juf of het secretariaat. De kostprijs is €0,50 per rit. Vanaf 3 kinderen 
per gezin zijn de ritjes gratis. 

 
Turnen 

De kleuters turnen in totaal 2 lesuren per week. Dit doen ze bij meester Jonas in de turnzaal.  
De turnles zal door gaan op dinsdagvoormiddag en op vrijdagnamiddag. 
 

Zwemmen 
Samen met meester Jonas en juf Lotte gaan we naar het zwembad en doen we aan 
watergewenning. Dit gaat door in mei en juni (verder info volgt) 
 

Beetje ziek?  

Met koorts, buikloop of braken blijven kinderen sowieso thuis.  

Laat de school iets weten als je kleuter ziek is. 

Een doktersbriefje of een briefje van de school is VERPLICHT van het moment dat uw kleuter 

5 jaar is. 

• Voor 1, 2 of 3 dagen afwezigheid, waarbij u het niet nodig vindt om een dokter te 

raadplegen, vraagt u een briefje aan de juf waarop u als ouder zelf de reden van 

afwezigheid invult. Zo kan u 4 KEER op het schooljaar een briefje invullen. Indien u 

toch een dokter raadpleegt, vraag dan direct een doktersbriefje. 

De juf houdt de briefjes van de school bij en geeft die telkens mee als u die nodig 

hebt. 

Als de 4 briefjes van de school opgebruikt zijn, moet u telkens een doktersbriefje 

afgeven. 

 

• Vanaf 4 dagen afwezigheid is een doktersbriefje vereist. 

 

We contacteren jullie telefonisch als je kind ziek wordt of zich niet lekker voelt op school. Zo 

zijn jullie alvast op de hoogte en bespreken we telefonisch of het nodig is om je kleuter op te 

halen. 

De school mag geen medicatie geven zonder een medicatieformulier. 



Dit formulier zal worden meegegeven en mag thuis bewaard worden tot wanneer het nodig 
zou zijn.. (attest medicijnen) 
 

 
 
 
 
De knutseltas 
In de knutseltas zitten tekeningen, knutselwerkjes, werkblaadjes en het wekelijks 
contractwerk. 
Het is de bedoeling dat de werkjes er uitgehaald worden en dat de tas terug mee komt naar 
school. 
 

 
Maximumfactuur 

De maximumfactuur is een bedrag waarmee extra activiteiten zoals de schoolreis, 
voorstellingen, …. gefinancierd worden. In de kleuterschool is dat €50. 
Dit bedrag wordt gespreid over 3 schoolrekeningen. Zo zal er op de eerste schoolrekening 
€10 staan bij de maximumfactuur. Indien deze €50 overschreden wordt, draagt de school de 
rest van de kosten. 

 
Verjaardagen 
De jarige is het vriendje van de dag en mag op de troon zitten. Hij/zij krijgt een mooie kroon, 
een ballon en een klein cadeautje van de klas. In de kring vieren we feest met liedjes en 
dansjes, maken vuurwerk en worden de kaarsjes uitgeblazen op de taart. 
De jarige mag een traktatie meebrengen voor de vriendjes. Dat mag iets lekkers zijn om 
samen op te eten, bv. cake, pannenkoeken, … 
 
We kiezen er voor geen individuele cadeautjes uit te delen. Indien jullie toch een cadeau 
willen kopen, dan liever iets voor de klas. Waar we met z’n allen van kunnen genieten. 
Geheel vrijblijvend! Geen inspiratie? In de klas hebben we een lijstje met dingetjes die we 
wel kunnen gebruiken! 
 



 
 
 

Oudercontacten 
Voor onze klas zijn er 2 oudercontacten voorzien. Éen in november en éen in juni. Natuurlijk 
staat de deur tussentijds ook altijd open voor een gesprekje, vragen en eventuele zorgen. 
Ook na schooltijd kunnen jullie ons zeker aanspreken aan de poort.. 

 
Feest op school 
In de kleuterschool hebben we tweejaarlijks een grootouderfeest waarop alle 
oma’s en opa’s graag uitnodigen om naar school te komen. 
In de jaren dat er geen grootouderfeest is, staat er een kerstmarkt op het 
programma (voor de hele school) 
Jaarlijks is er op het einde van het schooljaar een schoolfeest. 
 
We maken er een fijn schooljaar van! 
Ik hoop dat jullie via deze weg al wat zich gekregen hebben over de werking van de klas en 
school. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen/of zorgen.  
We maken er een fantastisch schooljaar van! 
 
 

 
Contact  
Hartencollege Basisschool Aspelare 

Plekkersstraat 4 

9404 Aspelare 

 054 32 27 54 

 info.bas@hartencollege.be 

 bas.hartencollege.be 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Juf: Lotte De Deyn en Tina Van den Bossche 

 lotte.dedeyn@hartencollege.be 

 tina.vandenbossche@hartencollege.be 

(contact liefst via smartschool) 

mailto:lotte.dedeyn@hartencollege.be
mailto:tina.vandenbossche@hartencollege.be

