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Beste ouders, 

 

Graag zet ik de klasafspraken nog eens op een rij voor jullie. 

 

Dit schooljaar leggen we nog meer het accent op voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. We 

spreken de letters uit zoals bij het lezen. We gebruiken drukletters voor schrijfopdrachten.  

We werken met de taalmethode “Dag Pompom“. Deze methode stimuleert onze kleuters om actief 

deel te nemen aan de leefwereld van Pompom (= de leefwereld van je kleuter).  

We hanteren voor wiskundige initiatie de methode: “Ijsbergrekenen“. 

“Krullebol“ blijft onze voorbereidende schrijfmethode.  

We werken met een letter- en een cijferschrift, alsook met een puzzelkaart. 

 

Eind september ga ik ervan uit dat alle kleuters voldoende tijd kregen om zich aan te passen aan 

de nieuwe klas. Iedereen kan dan een behoorlijk kindje tekenen en de pengreep is op dat moment 

ook aangebracht. Kleuters krijgen ook meer verantwoordelijkheid voor de briefwisseling. 

 

Mag ik vragen om alles wat je meegeeft naar school te naamtekenen? Kijk a.u.b. ook nog eens bij 

de gevonden voorwerpen.  

Voor elke vakantie geef je best een zak mee met je kind om de gemaakte werkjes mee naar huis te 

nemen. De kinderen zullen je eraan helpen herinneren.  

 

Op maandag en dinsdag gaan de kleuters turnen. Het zou leuk zijn als uw kind dan gemakkelijke 

kledij aan heeft. 

Vanaf maart is er op donderdagnamiddag watergewenning. (brief volgt later) 

 

’s Morgens eten we fruit of groente en drinken we water ( liefst uit een drinkfles ), in de namiddag 

drinken we enkel nog wat water. 

 

Indien je kleuter jarig is en een feestje wil, bespreek je best vooraf kort de datum met de juf. 

Vrijblijvend mag er een klasgeschenkje ( boekje, spelletje, puzzel, … ) meegegeven worden.  

 

Je mag een belangrijke boodschap in het heen-en-weer-zakje stoppen. Na school kan je me 

aanspreken of we kunnen ook een afspraak maken indien dat nodig is. 

 

Er zijn betalende activiteiten tijdens het schooljaar zoals de kinderboerderij, sportdag, 

toneelvoorstellingen, leeruitstappen, …. We houden ons daarbij aan de maximumfactuur. 

 

Onze kleuters komen dagelijks en tijdig naar school, omdat dit voor iedereen het aangenaamste is. 

Kom je onverhoopt eens te laat, meld je dan op het secretariaat. Wie ziek is blijft natuurlijk wel 

thuis. Kleuters van de derde kleuterklas zijn leerplichtig en dienen na een afwezigheid een attest 

in. 
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Ik wil ook nog even verwijzen naar medicatie op school. Dit mag enkel gegeven worden met 

voorschrift van de dokter. Laat a.u.b. voor alle veiligheid goed de naam van je kind, de naam van 

de medicatie, de hoeveelheid, het tijdstip, de omstandigheden bv. met veel water innemen, …. 

noteren, zodat er niets fout loopt op dat vlak. 

 

Je mag je kleuter de eerste volgende schoolweek een foto ( ter grootte van een pasfoto ) meegeven. 

 

Tenslotte wil ik ook nog even aanstippen dat kleuters heel wat kennis en vaardigheden moeten 

hebben om een vlotte overstap naar het eerste leerjaar te kunnen maken. Wie interesse heeft, kan 

dit zeker aangeven.  

 

Ik hoop dat we fijn kunnen samen werken,   

 

Juf. Ann 
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