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Welkom in de tweede kleuterklas  

 

Enkele klasafspraken en weetjes:  

 
/ De klaspoppen van de tweede kleuterklas zijn Nellie en Cezar. 

 

/ Graag deze week meegeven aan uw kleuter: 

 Één pak zakdoeken  

 Één pak vochtige doekjes 

 Een turnzak met turnpantoffels (genaamtekend) 

/ Voor de speeltijd is er telkens een eet- en drinkmoment: 

 In de voormiddag eten we voor de speeltijd 

groenten of fruit, graag in een GOED afsluitbaar 

doosje!  

 In de namiddag eten we een koekje, graag vooraf uit te verpakking halen en in 

een koekendoosje steken. Uiteraard kan je kind ook hier kiezen voor 

fruit/groente.  

 Uw kleuter kan natuurlijk ook de hele dag door water drinken uit zijn/haar 

drinkfles in de klas.  

-> Elke dag worden de drinkflessen terug meegegeven naar huis om uit te wassen 

en opnieuw te vullen voor de volgende dag. 

/ Wat wordt er dagelijks meegenomen naar de klas: 

 Heen- en weerschriftje: zolang CODE GEEL van kracht is op onze school kunt u 

mededelingen in het schriftje schrijven, gelieve het kaartje dan op ROOD te 

plaatsen. Bij CODE ORANJE zal alle communicatie via mail verlopen.  

 Fruit- en koekendoosje (genaamtekend)  

 Drinkfles (genaamtekend)  

 Brooddoos (indien uw kleuter ‘s middags boterhammen eet) 

 Koekje, fruit of groente voor in de naschoolse opvang (indien uw kleuter in de 

naschoolse opvang blijft)  

/ Graag geen speelgoed meegeven naar de klas zoals auto’s e.d. Indien je kleuter wel 

iets mag meenemen dan zal daar een briefje over meegegeven worden. 
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/ Brieven met antwoordstrook worden steeds terugbezorgd, ook indien u niet aanwezig 

kan zijn. Elke kleuter krijgt slechts 1 heen- en weerschriftje: opletten voor verlies, hou het 

schriftje netjes en kijk tevens uit naar het groene/rode kaartje. 

/ Op maandag en dinsdag wordt er turnles gegeven door meester Ruben. Let er deze 

dagen op dat de kledij van je kleuter hiervoor geschikt is; geen rok of kleedjes voor 

meisjes, geen loshangende lintjes, … 

/ ’s Ochtens starten we graag om 8u30 stipt dus iedereen op tijd op school! Laattijdig 

toekomen verstoort de routine van alle kleuters en onze activiteiten. Gelieve hier dan 

ook rekening mee te houden. Indien u toch te laat bent, gelieve u dan aan te melden 

via de hoofdingang. 

/ Geld wordt steeds afgerekend via de maandelijkse overschrijving van het secretariaat. 

Stop geen geld los in het heen- en weerschriftje of de boekentas. 

/ Bij afwezigheid steeds het secretariaat verwittigen. Zij zullen het nodige doen om de 

juf te verwittigen. 

/ ’s Ochtens verzamelen de kleuters steeds in de rij. Om het overzicht te bewaren aan 

het einde van de schooldag, enkel je kleuter meenemen nadat de juf duidelijk toelating 

hiertoe heeft gegeven.  

/ Jarig: elke kleuter mag zijn/haar verjaardag vieren. Na het maken van de kroon, zingen 

van een liedje, … mag de jarige zonder verplichting een traktatie aanbieden aan de 

andere kinderen om mee te nemen naar huis. Er wordt geen taart/cake gegeten in de 

klas. Graag meedelen aan de juf wanneer een verjaardag gevierd wordt. Een vrijblijvend 

geschenkje voor de klas (bv. CD, voorleesboek, kleurboek, creamateriaal, ...) is echter 

fijner daar alle kleuters er samen veel plezier aan beleven. 

 

Alvast bedankt!  

Laten we er met onze nieuwe klassen en tof schooljaar van maken!  

 

Vriendelijke groetjes,  

Juf Isabel en juf Laurence  
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