
 

 

 

 

Beste ouders, 

Op donderdag 3 september is er een infomoment voor de ouders. Dit zijn enkele afspraken/punten 

die we zullen bespreken. Zo hebben jullie al een idee wat we doen in de 3de kleuterklas. Indien jullie 

die avond vragen hebben stel ze gerust. 

- Op maandag en dinsdag is er turnen, gelieve turnpantoffels in een stoffen zak 

(genaamtekend) mee te geven. BELANGRIJK !!!! turnpantoffels met witte zool. Indien 

mogelijk gemakkelijke kledij op turndagen. 

- Klasafspraken en dagverloop 

- Letter- en cijferschrift + tijdschriften 

- In de voormiddag eten we enkel fruit/groente + een drankje van thuis  

- In de namiddag drinken we enkel water 

- Naam op fruit/groente en drank 

- Verjaardag : enkel klascadeau bv puzzel, boekje, gezelschapsspel,…. Geen verplichting 

- Heen- en weer boekje : rood=mededeling, groen=niks 

- Wijzigingen melden in boekje of belangrijke mededelingen bv. Opvang, afhalen door andere 

persoon…. 

- Gelieve op tijd te komen, poorten sluiten 5 min. na bel. Te laat, aanmelden via secretariaat 

- Parking is enkel voor personeel 

- ’s morgens komen de kinderen alleen naar de rij en ’s avonds blijven de kinderen bij de juf 

tot er iemand is 

- Thema’s lopen gelijk met de parallel-collega alsook de uitstappen 

- Per thema een themabundel (zelfstandig werk) 

- puzzelkaart 

- Enkele activiteiten/uitstappen die aan bod komen : rollebolle, sportdag, toneel, poppenkast, 

schoolreis, musea…. 

- Soms zal uw kind eens naar de zorg moeten maar dit wil niet zeggen dat dit voor het 

volledige schooljaar is, bij grote problemen worden jullie zeker op tijd gecontacteerd door de 

zorgcoördinator 

- In de 3de kleuterklas is het wenselijk dat de kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen 

- Kleine mededelingen worden naar verloop van tijd niet meer in het schriftje geschreven, het 

is de bedoeling dat de kinderen zelf leren vertellen wat ze moeten meebrengen 

- Bij afwezigheid gelieve de school te verwittigen + uitleg afwezigheid (zie blad). Kinderen zijn 

vanaf dit schooljaar leerplichtig op 5 jaar. 

- Zorg ervoor dat de eetmaallijst op tijd wordt ingevuld  

- Medicatie mag enkel gegeven worden MET doktersvoorschrift 

- Elke maand wordt de factuur opgemaakt van alle uitgaven zoals eten, drinken, uitstappen,… 

Uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden via brief als er een klasuitgave is. Er wordt 

rekening gehouden met de maximumfactuur van €45. 

- Indien er gevraagd wordt om materiaal mee te geven gelieve dit zo vlug mogelijk te doen, 

jullie zullen op tijd verwittigd worden. LET OP : het is helemaal niet de bedoeling om spullen  



 

 

 

 

aan te kopen en ook niet om spullen die dierbaar zijn mee te geven naar de klas. Er kan 

namelijk wel eens iets verloren of stuk gaan. Graag alles NAAMTEKENEN zodat je kind de 

juiste spullen terug mee naar huis kan nemen. Geen speelgoed of geld mee naar school. 

(enkel voor thema) 

- De focus in de 3de kleuterklas ligt meer op het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Dit 

wil niet zeggen dat uw kind moet kunnen rekenen of  lezen.  Schrijven enkel in drukletters. 

- Nieuwe schrijfmethode ‘krullebol’ voorloper op schrijfmethode 1ste leerjaar 

-  Vanaf maart gaan we zwemmen op donderdag NM. Brief zal pas in januari meegegeven 

worden, uitleg volgt op de info-avond 

- Op woensdag thuis, klas zal overgenomen worden door juf Tamara 

Indien er nog vragen zijn kunnen jullie mij altijd aanspreken. Bij grote problemen zou ik  graag willen 

dat jullie een afspraak maken via het schriftje of mondeling. 

Vriendelijke groeten,  

  juf Tania 


