
  

Welkom 
in de Nijntjesklas! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welkom in de 

Eerste kleuterklas! 

 

Kiekeboe, kiekeboe, kijk eens wat ik doe! 

Spelen, werken, zingen, dansen 

Met Nijntje & Jules krijg ik alle kansen! 

 

Schilderen, 

Knippen, kleven 

Wij leren heel wat vaardigheden 

 

Versje, poppenspel, verhaal 

Zo ontwikkelen wij onze taal. 

 

Maar er is nog veel meer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie zijn wij? 

 

In de klas staan we met 2 juffen. We werken beide halftijds. Juf Kristin werkt 

op maandag, dinsdag en woensdag om de 2 weken. Juf Tina werkt op 
woensdag, donderdag en vrijdag. In de klas zullen de kinderen op een 
speelse manier kennis maken met het thema zodat ze op hun tempo kunnen 

leren, oppikken van elkaar en ontdekken. Ik vind het vooral belangrijk dat ze 
graag naar school komen bij hun vriendjes en de juf! Ook voor jullie als 

ouders is dit heel belangrijk, mocht je met een vraag zitten, zorgen, … spreek 
ons gerust aan, aan de schoolpoort. 
We kijken er al naar uit om er een fijn schooljaar van te maken! 

 

Klastitularis 1KB: juf Kristin/ juf Tina 
Extra helpende hand: juf Emma 

Turnleraar: meester Jonas 
Zorgjuf kleuters: juf Leen/ juf Tessa 

Zorg coördinator: juf Myriam 
Buschaufeur: Luc 
Opvangjuffen: juf Nina, juf Annita, juf Tessa  

Directeur: Bert 

 

 

Wat breng ik de eerste week mee naar school? 

 

 Doos papieren zakdoeken 

 Pakje snoetenpoetsers 

 Reserve kledij met turnzakje  

 

De reservekledij 

 

 2 onderbroekjes 

 Onderhemdje 

 T-shirt 

 2 broeken 

 Trui (niet te dik) 

 Kousen 

 



Vergeet niet om al deze kledij te voorzien van de naam! 

Als de turnzak mee naar huis komt met vuile kleren, is het de bedoeling deze 

opnieuw te vullen met verse reservekledij. 

 

 

Wat breng ik dagelijks mee naar school? 

 

 Een schooltas (liefst geen trolley) 

 Drinkbus met water. Er wordt enkel water meegebracht. Lege 

drinkbussen worden in de klas opnieuw gevuld. Schrik dus niet als de 

drinkbus nog vrij vol is bij thuiskomst. 

 Fruit  in een fruitdoosje. 
    Geef het geschild en hapklaar mee. 

 Brooddoos  

 Koek in een koekendoosje 

Geef het koekje mee zonder verpakking. Het is dus ook niet nodig om 

apart verpakte koeken te kopen. Op deze manier 

kunnen we de afvalberg een beetje verminderen en kunnen de 

kinderen bij het eetmoment meteen zelfstandig aan de slag. 

 Heen- en weermapje 

 Breng liever geen speelgoed mee van thuis! 

 Alle doosjes en drinkbussen naamtekenen! 

 

 

Eet- en drinkmomenten  

 

 In de voormiddag eten we fruit in de klas. Hierbij drinken we water. 

 Tijdens de middag eten we boterhammen met water/melk of soep in de 

eetzaal. Het water hebben de kinderen zelf mee, melk en soep worden 

op school voorzien. Jullie hebben een blad meegekregen om dit aan te 

duiden. 

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 eetzaal is er steeds een kleuterjuf die de kinderen helpt en 

aanmoedigt om te eten. Mochten er problemen zijn bij het eten dan 

breng ik jullie op de hoogte. De kostprijs van een warme maaltijd is 

3,70 euro. 

 



 

Het heen- en weermapje 

 

Het heen-en weermapje is een communicatiemiddel tussen de klas en thuis.  
Er komen extra boodschappen in die de juf geschreven heeft, brieven, vragen 
of herinneringen van mij naar jullie of van jullie naar mij.  

 
Dringende boodschappen kunnen jullie best op een papiertje schrijven en op 

het fruitdoosje hangen, of mailen. 
Brieven en rekeningen zullen nog altijd via smartschool worden ontvangen. 
Themabriefjes zullen dit jaar verstuurd worden via smartschool! 

 

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. 

 

Jules en Nijntje 

 

Nijntje vormt een rode draad in onze klas ( Aanwezigheidsbord, prenten, 

verjaardagskalender, …). Jules is onze klaspop, die zullen jullie wel al 

kennen van in de peuterklas. Jules komt terug in verhalen, praatplaten, … 

Hij is nog steeds de beste vriend van iedereen. 

 

 

      

 

 



 

Een dag in de klas 

 

8u55 Onthaal Een dagelijks ritueel 
waarin we het vriendje 

van de dag kiezen, 
Jules wakker maken, 
de kalenders 

aanpassen, de 
ochtendliedjes zingen 

en een gebedje zeggen. 

 Impressie Een waarneming, 

verhaal, prent vertellen 
rond het thema 

 Eet- en drinkmoment 

Toiletbezoek 

Fruit eten, water 

drinken, naar toilet 
gaan en jas aandoen. 

10u40-
11u55 

Speeltijd Buiten spelen op de 
kleuterspeelplaats 

 Hoekenspel 
Expressie  

Dit kan knutselen zijn, 
experimenten met 

materialen, puzzelen, 
spelen met materiaal 

uit het thema. 
Nadien moet iedereen 
mee helpen opruimen 

 Gezamenlijk moment Liedje/ versje aanleren 

 Toiletbezoek  

11u55 Middag 
speeltijd 

De kleuters eten in de 
eetzaal. Na het eten 

spelen ze op de grote 
speelplaats. 

 Hoekenspel We zetten de 
activiteiten van de 
voormiddag verder en 

spelen in de hoekjes. 
Nadien terug een 

opruimmoment. 
Bij goed weer spelen we 
eens buiten of gaan we 

naar de speeltuin. 

 Eet- en drinkmoment 

Toiletbezoek 

Koek eten (bij goed 

weer eten we deze 
buiten op), water 
drinken, naar toilet 

gaan en jas aandoen 



14u40-
15u00 

Speeltijd Buiten spelen op de 
kleuterspeelplaats 

 Gezamenlijke 
kringactiviteit 

Een verhaal, 
poppenspel, 
muziekspel, drama-

activiteit, … Nadien 
maken we de 
boekentassen en doen 

we onze jassen aan. 

15u45 Afscheid We zingen het slaaplied 

van Jules, stoppen 
Jules in bed en gaan 

naar huis. 

 

 

Dagen van de week  

 

Maandag: Paars 
Dinsdag: Groen 
Woensdag: Geel 

Donderdag: Blauw 
Vrijdag: Rood 

Zaterdag en zondag: Wit 
 

De dagen van de week hebben een kleur. Dezelfde kleuren worden gebruikt 

tot in de 3de kleuterklas. Van de 2de kleuterklas wordt het kleur ook 

aangevuld met een afbeelding ( maan, dino, …) om de dagen correct te leren 

benoemen. 

 

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 rode deur binnen en worden verwelkomd door de 

juf van de opvang. Vanaf 8u45 staat er een leerkracht aan de poort. 
 
’s Middags 

Kleuters die ’s middags naar huis gaan, kunnen afgehaald worden aan de 
voordeur. Rond 12u00 worden de kinderen aan de deur gebracht. 

 
’s Avonds 
Het ophalen van de kinderen gebeurt via de rode poort om 15u50. De 

kleuters gaan vooraan in het vak staan en blijven staan tot de juf een ouder 
of grootouder ziet. Het is de bedoeling dat de ouders en grootouders achter 
de rode lijn blijven staan tot de kinderen door de juf naar hen gestuurd 

worden. Het zou fijn zijn als iedereen zich daaraan houdt en dit ook 
doorgeeft aan anderen die kinderen oppikken. Het is moeilijk een overzicht te 

houden als de kinderen alle richtingen uit rennen. Mocht jullie kleuter door 
iemand anders dan normaal opgehaald worden, geef dan even een seintje, 
dan weet ik naar wie ik moet uitkijken. 

Vanaf 16u00 mag je jouw kleuter ophalen via de rode deur. 
 
 

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. Gelieve dit dan op het doosje te vermelden. 
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 mij 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. Dit op maandag (50min), donderdag (25min) en vrijdag 
( 25 min). Graag makkelijke kledij voorzien. 

 
 

Beetje ziek? 

 

Hoesten en snot is dagelijkse kost in een kleuterklas. Doordat corona nog 

niet verdwenen is zullen we ook dit schooljaar sneller koorts meten, jullie op 

de hoogte brengen en het veel sterker in de gaten houden. 

Met koorts, buikloop of braken blijven kinderen sowieso thuis. Dit zowel in 

functie van het kind zelf als voor het goed van de vriendjes en de juf! Geef 

dan even een seintje via de telefoon of via mail. Ziekenbriefjes van de dokter 

zijn niet nodig in de 1ste kleuterklas. 

 

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 peuter op te halen. 

 

De school mag geen medicatie geven zonder een medicatieformulier. 
Dit formulier zal worden meegegeven en mag thuis bewaard worden 

 

 
Knutselwerken en de knutseltas 
 
 
Dit is de zelfversierde tas waar mijn tekeningen, schilderwerkjes, 
plakwerkjes, oefeningen, ….in komen die aansluiten bij het thema. Deze 

wordt meestal voor een vakantie meegegeven naar huis. Het is de bedoeling 
dat de werkjes er uitgehaald worden en dat de tas terug mee komt naar 
school. 

 
Het is belangrijk dat de kinderen iets leren/ experimenteren uit hun werkje. 

Het is belangrijk dat de kinderen de activiteit leuk vonden en het hen wat 
leerde, dan dat het heel mooi is. Het werkje moet vooral van de kinderen zelf 
komen. 



 

 
 

 

Maximumfactuur 
 
 
De maximumfactuur is een bedrag waarmee extra activiteiten zoals 
schoolreisje, voorstellingen, …. Gefinancierd worden. Bij kleuters is dat €50. 

Dit bedrag wordt gespreid over 3 schoolrekeningen. Zo zal er op de eerste 
schoolrekening €20 staan bij de maximumfactuur. Indien deze €50 
overschreden wordt, draagt de school de rest van de kosten. 

 
 

Projecten op school 
 
 
Oog voor lekkers 

Onze school neemt deel aan een fruitproject waarbij de kinderen vanaf 
oktober tot mei wekelijks een stuk fruit krijgen op woensdag. De kostprijs is 
ongeveer €12. 

Een aanrader! 
 

Helm op, fluo top 
Alle kinderen kregen vorig schooljaar een persoonlijk fluohesje. Het is de 
bedoeling dat ze dit zo vaak mogelijk aandoen. De school is vlakbij een 

drukke straat en hoe meer zichtbaar kinderen in het verkeer zijn hoe beter. 
Jaarlijks nemen we met de hele school deel aan “helm op, fluo top” een actie 

rond verkeersveiligheid bij kinderen. 
Mocht het fluohesje te klein worden is er een mogelijkheid om een grotere 
maat te bestellen. 

 
Gezonde week 
Naast vaste regels omtrent voeding en drankjes in het schoolreglement, is er 

ook een projectweek rond gezonde voeding en beweging. Via allerlei 
activiteiten worden kinderen aangemoedigd juiste keuzes te maken op vlak 

van voeding en beweging. 
 

 
Verjaardagen 
 
 
De jarige is die dag 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. Het is wel handig om even te wachten tot de 
meeste kinderen verdeeld zijn over de ouders.  
 

 
Feest op school 
 
 
In de kleuterschool hebben we grootouderfeest waarop we alle oma’s en opa’s 
graag uitnodigen om iets leuk samen met hun kleinkind te doen.  
 

Een gezellige kerstmarkt waar we iets kunnen eten en drinken. 
 

Op het einde van het schooljaar is het terug schoolfeest. 
 
 

We maken er een fijn schooljaar van! 
 
Ik hoop dat jullie via deze weg al wat zicht gekregen hebben over de werking 
van de klas en school. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen en/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 

 

Juf: Tina Van den Bossche en 

 tina.vandenbossche@hartencollege.be 

juf Kristin 

kristin.heyse@hartencollege.be 

Ook via smartschool! 
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