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WELKOM IN ONZE SCHOOL



WIJ HEBBEN 
EEN VISIE! 
MAAR WIE 
ZIJN WIJ?
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SCHOOLTEAM

TEAM MIELEN 
LAGER

KLAS 1
JUF ANGELIQUE

KLAS 3
JUF AGNA

KLAS 2
JUF KATIA

KLAS 4
JUF DORIEN

KLAS 5
JUF CELIEN

KLAS 6
MEESTER WOUTER



HET  KLEUTERTEAM

JUF SOFIE  
JUF KRISTIEN
JUF ELLY (TURNEN/ZORGJUF)
JUF ELKE (ZORGCOÖRDINATOR)



Jules



SCHOOLUREN

KLEUTERBLOK
Maandag 9u–15u25 
Dinsdag 9u–15u25 

Woensdag 9u–12u30 
Donderdag 9u–15u25 

Vrijdag 9u-15u25 



Wij zijn samen sterk !
Onze overtuiging:



IN ONZE KLAS:  

- Actief samen leren.

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

- Ieder kind heeft zijn symbooltje. Ik leer al snel welk symbooltje bij welk vriendje hoort. 

- De juf leert ons zelfstandig te werken.

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

IN ONZE SCHOOL: 

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

- Leeskwartier: elke dag een kwartiertje lezen of voorlezen vanaf de peuterklas tot het zesde leerjaar met de juf, een 
leesouder, een (groot)ouder of de leerlingen van het lager onderwijs. 

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

MET ONZE OUDERS: 

- Oudercomité en vrijwilligers: onze helpende handen! Zie Facebookgroep ‘GO De Groeiboog – oudercomité Mielen’

- Familiale sfeer: ouders van de kleuters komen ‘s ochtends mee naar de speelplaats om hun kind af te zetten en ‘s avonds 
geven wij uw kindje persoonlijk af. 



WIJ WORDEN 
WERELDBURGERS !

Onze overtuiging:



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! 

IN ONZE SCHOOL: 

- Respecteren we iedereen en elkaars mening. 
- Voor ons is iedereen gelijk! 
- Leren we om elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen en naar elkaar te luisteren. 
- Het project ‘Geluksvogels’ kadert in ons anti-pestbeleid
- 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: nauwe communicatie met ouders en grootouders, mama-,

papa- en grootouderfeest! 





Wat we graag doen, 
doen we beter.

Onze overtuiging:



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.



We vertrokken telkens uit een boek….

Interactief voorlezen 

Actief en betekenisvol leren

Hier volgen een paar foto’s van de thema’s.

Roodkapje

De 3 biggetjes

Doos 

En dit is het resultaat



ROODKAPJE



DE 3 BIGGETJES



DOOS



FIJNE MOMENTEN 
VAN HET  SCHOOLJAAR 

2020 -2021!







Extra weetjes

- Gezonde tussendoortjes: fruit, groenten of droge koek
(meer koek dan chocolade).

- Wij drinken enkel water.
- Mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen.
- Mogelijkheid om deel te nemen aan de voor- en  
naschoolse opvang in onze school (07.00u -18.00u).

- Het kleuterdagboek is een belangrijk
communicatiemiddel tussen ouders en juf.

- Jules gaat elk weekend met een vriendje mee naar huis.
- Verjaardagen worden bij ons gevierd, maar we houden
het gezond!   

- Voorzie gemakkelijke kledij wanneer het turnen is 
en reservekledij (een ongelukje kan altijd).

- Op de website staan de foto’s van het klasje op een
beveiligde pagina (wachtwoord bij instap).

- Een kijkje nemen kan altijd! Maak hiervoor een
afspraak via het secretariaat of de leerkracht zelf.



Heb je een vraagje?

Neem gerust contact op: 
secretariaat@go-de-groeiboog.be 



Een kijkje nemen? Maak dan een 
afspraak voor een persoonlijke

rondleiding!

Tot snel ...


