
Welkom in de Rikkiklas! 



Welkom in ons klasje! 
Dag mama, papa 
 

Welkom in de eerste kleuterklas bij juf Mendy en juf Stephanie! 
 
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dit is niet alleen voor ons 

maar ook voor u en uw kind een spannend moment. 
Samen met onze klaspop Rikki zal uw kind vele avonturen beleven dit 

schooljaar… 
 
Lees dit infoboekje rustig door, mochten er vragen zijn horen we het graag!  

Op donderdag 02 september om 19u15 staat er een infoavond gepland om alle vragen te 
beantwoorden  

 
Wij kijken er alvast enorm naar uit! 

 

Afspraken boekentas en reservekledij 
Aan de boekentas van uw kleuter hangt een symbolenkaartje. Dit is vanaf nu het hele 
schooljaar door het vaste symbooltje van uw kleuter. Kinderen vinden hun eigen symbool 
doorheen de dag op verschillende plaatsen terug. Aan de kapstok, aan hun boekentas, bij de 

aanwezigheidskalender, … 
 

=>symbolenlijst achteraan in de bundel, vertel uw kleuter wat zijn/haar symbool is. 
VOOR DE NIEUWE KINDJES KAN JE OOK DAAR ZIEN BIJ WELKE JUF JOUW KLEUTER ZAL 
ZITTEN! 

 
WAT ZIT ER IN ONZE BOEKENTAS? (ALLES GENAAMTEKEND AUB!)* 

1. Fruit/groente gesneden (banaan niet snijden) in een doosje  
2. Koek (mag ook een extra fruit of andere variant zijn, geen 

chocoladekoek!) in een doosje zonder papier 
3. Drinkfles met WATER! 

4. Boterhamdoos met boterhammen(indien geen warme maaltijd) 
5. Eventueel extra koek/fruit/groente voor in de opvang 
6. Een knuffel of fopspeen (zeker in september!) 

 
*De kinderen maken s’morgens hun boekentas zelfstandig leeg en 

alles wordt gesorteerd in verschillende bakken. Kinderen weten 
niet altijd welk doosje ze meehebben daarom is het zo belangrijk om 
overal een naam op te zetten! 

 
WAT ZIT ER IN ONZE TAS MET RESERVEKLEDIJ? 

Deze tas of zak blijft gedurende het hele schooljaar op school. Zijn alle kleren 
gebruikt dan krijgt u de tas terug mee naar huis. Gelieve deze dan ook weer bij te 

vullen met reservekledij en de dag nadien terug mee te brengen.  
 

- 3 tal onderbroeken 
- 3 tal kousen 

- 3 tal broeken of rokjes, kleedjes (let op seizoensverandering! Niet enkel korte 

broeken) 
- 1 t-shirt 

- Enkele grote plastic zakjes voor vuile kledij 
 

Het kan gebeuren dat je kleuter kledij van de school draagt, mocht dit het geval zijn 
gelieve deze kledij gewassen terug mee te geven. 

 



HELP MIJN KIND IS NOG NIET ZINDELIJK! 
Zindelijkheid is een onderwerp die sommige ouders liever uit de weg gaan! Het lukt 

niet al te goed, uw kind begrijpt het niet helemaal, wil niet op het potje gaan … 
 

Wij begrijpen dat het niet altijd even gemakkelijk is MAAR toch is het belangrijk om 
uw kind zo snel mogelijk proper te krijgen. We zitten namelijk in de eerste kleuterklas 

en hebben een grote groep wachtende kinderen wanneer wij ons bezig moeten 
houden met verversen van luiers. 

 
Wij hebben geen tijd om zindelijkheidstraining in te plannen, dit moet thuis gebeuren. 

Wij kunnen wel verderwerken aan wat er thuis al gebeurt. 

 
Vragen over zindelijkheid? Contacteer gerust de juf! 

Mendy.saey@bsdevogelzang.be 
Stephanie.de.grauwe@bsdevogelzang.be 

 

Schooluren 
Het is aangeraden om uw kleuter VOOR de bel naar school te brengen, 
zo vermijden we wachtende kinderen en kunnen we zonder 

onderbrekingen aan de dag beginnen. 
 

Het gebeurt nog te vaak dat wij als juf staan te wachten op kinderen 
die te laat zijn. Het kan wel eens gebeuren dat je te laat bent, alle 

begrip voor! Maar maak hier geen dagelijkse gewoonte van! 
 

Ook voor jonge kinderen is het belangrijk om van bij het begin van de dag structuur 

te hebben. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08u30 tot  
11u30 

08u30 tot  
11u30 

08u30 tot  
11u30 

08u30 tot  
11u30 

08u30 tot  
11u30 

13u00 tot  

15u30 

13u00 tot  

15u30 

/ 13u00 tot  

15u30 

13u00 tot  

15u05 

Ophalen van uw kleuter tijdens de middag is mogelijk om 11u30 aan de hoofdingang 

of na het middagmaal om 12u15. Graag een seintje indien u uw kleuter komt ophalen 
onder de middag. 

 

Gelieve te wachten tot het belsignaal (15u30) om uw kind te komen halen zo 
hebben we voldoende tijd om ons klaar te maken! 

 
Kom je uitzonderlijk toch wat vroeger je kind halen? Gelieve dit steeds te 

melden aan de juf! 
 

MIJN KIND IS ZIEK  
Is uw kind ziek of afwezig, laat dit gerust weten via:  

- TEL: 09/251 13 32 
- MAIL: Mendy.saey@bsdevogelzang.be  

          Stephanie.de.grauwe@bsdevogelzang.be 

 
Zieke kindjes blijven best een dagje thuis! Een kind dat ziek is functioneert niet zoals 

het moet. Enkele dagen thuisblijven van de school is zeker niet erg! Een briefje van 
de dokter hebben we niet nodig! Geef uw kind GEEN koortswerende middelen!!! 

We hebben nog de rest van het schooljaar de tijd om leuke dingen te doen. 
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Brengen en ophalen van je kleuter 
BRENGEN BIJ DROOG WEER 

- voor 8u20: in de opvangzaal bij juf Els 
- na 8u20: op de kleuterspeelplaats 

 
BRENGEN BIJ REGENWEER 

- kinderen blijven tot aan het belsignaal 8u30 binnen in de kleuterblok 
 

OPHALEN BIJ DROOG WEER 
- om 15u30 op kleine speelplaats (aan de kleuterblok, groene zone) 

- na 15u40 bij juf Els in de opvangzaal (kleuterblok) 

 
OPHALEN BIJ REGENWEER 

- je kan je kleuter ophalen in de opvangzaal, aan de klas 
 

!PARAPLU’S VAN DE KINDEREN BLIJVEN NIET OP SCHOOL, DEZE WORDEN TERUG 
MEEGEVEN BIJ HET BEGIN VAN DE DAG! 

 
Praktische afspraken kledij 

- Gelieve uw kind gemakkelijke kledij aan te doen zodat hij/zij zelfstandig naar 
het toilet kan gaan 

- Geen salopette, geen broekpakken, geen moeilijke broekkkousen, … 
- Gelieve uw kind schoenen met plakkers of velcro aan te doen zo kan hij/zij 

de schoenen zelf aan/uit en dicht doen. 

- Voorzie ook de kledij van een naam! (het kan wel eens gebeuren dat er een 
kledingstuk aan de kapstok blijft hangen of verloren gaat. Zonder naam is het 

moeilijk te achterhalen van wie iets is.) 
 

Turnen 
Uw kind heeft 2X turnen in de week met meester Ruben, dit op maandag en dinsdag. 

Gelieve die dag makkelijke (sport)kledij en schoeisel te voorzien! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Communicatie met de juf 
Wij zijn voor een open communicatie. Mocht er iets zijn dan horen we het graag! 

Spreek de juf aan na school, wanneer de grote drukte voorbij is of via e-mail. Vragen 
beantwoorden aan de rij, tijdens het belsignaal doen we niet, wij willen ons namelijk 

concentreren op de kinderen. 
 

Via brieven of via e-mail weet je steeds wat er op ons programma staat, rond welk 
thema we werken, welke activiteiten er te doen zijn op school, … Ook facturen, 

uitstappen en andere zaken worden per mail verstuurd.(45EUR maximumfactuur) 
 

Voor elk nieuw thema krijgt u een themabrief mee met enkele praktische en 

informatieve weetjes. 
 

Hoe communiceren? 
- Vooral via e-mail(voor kleine vragen of korte boodschappen) of na school, 

wanneer de grote drukte voorbij is en de kinderen zijn afgehaald 
- Voor grote vragen of boodschappen gelieve een afspraak te maken met juf via 

e-mail 
 

Mendy.saey@bsdevogelzang.be 
Stephanie.de.grauwe@bsdevogelzang.be 

 
Mail gerust de vaste afhaalroutine van uw kind door naar de juf! 
 

Joepie, ik ben jarig!  

De verjaardag van jullie kind wordt uitbundig gevierd in de klas! We 
geven enkele dagen voor de verjaardag van uw kleuter een brief mee 

met meer uitleg. 
 

Tijdens het feesten neemt de juf enkele foto’s.  
Deze worden doorgestuurd naar je emailadres. 

 

Onze werkzak 
Jullie kleuter zal af en toe eens een werkje maken, nieuw lied of versje 
leren, … Wij bundelen werkjes en lied/versje samen en stoppen ze in onze 

persoonlijke werkzak. Jullie kleuter krijgt de werkzak met werkjes mee naar huis. Het 
is de bedoeling deze leeg te maken en de dag nadien terug mee te brengen naar de 

klas. Draag zorg voor de werkzak, deze moet nog enkele jaren mee! 

 

Wij kijken er alvast naar uit!!!  
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Symbolen Rikkiklas 1KA juf Mendy 

Michelle    Max      Hope  

Saïm    Musab   Quinn G.  

Fé   Ella - Loeis   Emma  

Liya Nur    Samari  Anais V.M  

Tibo     Kira    Steffi  

Eymen    Sara    Hanife  

Castor    Liesel    Jef  

Aras     Anais C.       

 



Symbolen Rikkiklas 1KB juf Stephanie 

Kwin    Quinn   Yagizalp  

Roel    Adrian   Arthur  

Hannah   Tristan       Tiebe  

Kenza   Marie-Lou     Kes  

Beyza   Mirte     Gül  

Kaan   Vince       Ivy  

Noi    Naz       Oskar  

                     

 

 

 


