
Nieuwe kleuters
Kleuterschool

Borlo



Welkom in onze school!



Wie zijn wij? 



DE DIRECTIE

Juf Ann 
& 

Juf Wendy



HET KLEUTERTEAM

Juf Cindy 

Juf Sylvie

Juf Elly (turnen/zorgjuf)

Juf Elke (zorgcoördinator)



SCHOOLUREN 

u Maandag 8.45u–15u10

u Dinsdag 8.45u–15u10

u Woensdag 8.45u–12u20

u Donderdag 8.45u–15u10

u Vrijdag 8.45u-15u10



Onze overtuiging: 

“Wij zijn samen sterk!” 



Wij zijn samen sterk! 

IN ONZE KLAS:  

- Actief samen leren.

- Structuur in de klas helpt ons om samen dingen te kunnen leren.  

- De juf leert ons zelfstandig te werken.

- Wanneer we in groepjes werken, leren we delen en luisteren naar elkaar. 

IN ONZE SCHOOL: 

- Regelmatig zijn er activiteiten waarbij er samen wordt gewerkt met de andere klas. We noemen dit klasoverschrijdend werken.  

- Leeskwartier: elke dag een kwartiertje lezen of voorlezen vanaf de peuterklas tot en met de derde kleuterklas met de juf of een 
(groot)ouder. 

- Leerlingenraad: vanaf de derde kleuterklas mogen kinderen meedenken in de schoolwerking. Wat loopt er goed? Wat kan nog beter? 

MET ONZE OUDERS: 

- Vriendenkring en vrijwilligers: onze helpende handen! Zie Facebookgroep ‘Vriendenkring kleuterschool Borlo’

- Familiale sfeer: ouders komen ‘s ochtends mee naar de speelplaats om hun kind af te zetten.



https://www.facebook.com/328562591025072/videos/9944
65097562713/

Onze vriendenkring en onze vrijwilligers zijn onze helpende handen, organisatoren, 
reddende engelen en helpen onze dromen te realiseren. 

Het samen school maken is zeer typerend voor ons kleuterschooltje!   

Link naar de aftermovie van de lichtjeswandeling:



Onze overtuiging:

“Als wereldburgers werken we 
aan een betere toekomst!” 



Wereldburgers: 

IN ONZE KLAS: 

- Het domein WO is het belangrijkste leerdomein. Hier bevindt zich de leefwereld van het kind. 
- We leren over de natuur, techniek, ruimte, tijd en onze maatschappij. 
- We brengen de wereld naar de klas, maar gaan ook met onze klas naar de wereld: 

op uitstap! 



Wereldburgers: 

IN ONZE SCHOOL: 

- Respecteren we iedereen en elkaars mening. 
- Is ieder kind belangrijk.
- Leren we om elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen en naar elkaar te luisteren. 
- Hebben we aandacht voor het milieu:  we sorteren en vermijden plastic verpakkingen. 
- We drinken elke dag water en eten gezonde tussendoortjes! 
- Hechten we belang aan onze familie: we onderhouden nauwe communicatie met ouders en 

grootouders.  
- Leren we verschillende talen en over verschillende culturen.



Wereldburgers 

Wij staan letterlijk met onze twee voeten stevig op de wereld! 

Er is zo veel moois om te ontdekken! 



Gezonde tussendoortjes

Onze vriend, Jules, doet 
altijd met ons mee!



Onze overtuiging: 

“Wat we graag doen, 
doen we beter!” 



Wat we graag doen, doen we beter!

We leren kinderen verwonderen en spelen in op wat zij aangeven. 
De lessen in de kleuterklas worden opgebouwd rond de noden en interesses van de kleuters. 
We gaan samen op ontdekking en onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit op een speelse manier. 
De juf speelt met ons mee en motiveert ons bij elke stap!

Ik leer bij mijn juf: 
- dat ik niet bang hoef te zijn om fouten te maken.
- de leeruitdaging aan te gaan.
- zelfstandig te werken en te spelen.
- mijn werk te organiseren en te plannen.



Belangrijke momenten in ons groeiproces 
verdienen de nodige aandacht. 
Wie graag naar school komt, 

komt beter tot leren!



Trotsmomentje:  
met zijn allen op het grote 

podium! 

Schoolfeest 2019-2020: 
Wij worden wereldwijs!



Extra weetjes: 

§ We eten gezonde tussendoortjes en drinken water.
§ ‘s Middags kan je bij ons op school een warme maaltijd 

nuttigen.
§ Het kleuterdagboek is een belangrijk communicatiemiddel 

tussen de ouders en de kleuterjuf. 
§ Op de website staan de foto’s van de klas op een beveiligde 

pagina – het wachtwoord krijg je bij instap.
§ Verjaardagen worden bij ons gevierd! 
§ Er is voor- en naschoolse opvang.



Bedankt voor jullie interesse in onze school!

Hopelijk tot gauw! 

Een kijkje nemen? Maak dan een afspraak voor een persoonlijke rondleiding!

Heb je een vraagje?

Neem gerust contact op:

secretariaat@go-de-groeiboog.be


