






Dit is onze school. Ze is gelegen in de 

Houtstraat 117 te Jeuk.



Dit zijn onze schooluren

09u00 tot 10u50: les

10u50 tot 11u05: speeltijd kleuters

11u05 tot 12u10: les

12u10 tot 12u50: middagpauze

12u50 tot 13u30: eetmoment

13u30 tot 15u25: les



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 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 ‘oudercomité De 

Groeiboog Jeuk’

 Familiale sfeer: Ouders van de kleuters komen ‘s ochtends tot aan het poortje van de klas 

en ‘s avonds geven wij ook daar uw kindje persoonlijk af.



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 grootoudersfeest!



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 organiseren en plannen.



 Er is elke dag voor- en naschoolse opvang in onze vestiging

 Voorschools vanaf 07.00u

 Naschools tot 18.00u

 Op woensdag van 12.20u tot 18.00u

 Tijdens de schoolvakanties wordt er dagelijks opvang voorzien van 07.00u tot 18.00u in GO! 

BS De Kleurenboom te Montenaken.

 Er wordt geen opvang voorzien op pedagogische studiedagen, lokale verlofdagen, 

feestdagen, brugdagen en tussen kerst en nieuwjaar.



 Uw kind kan gezellig samen met de juf zijn of haar boterhammen opeten in de klas.

 In de refter bieden wij een maaltijd aan met soep, hoofdgerecht en een gezond dessertje. Dit 

onder begeleiding van het gemeentepersoneel.

 Het weekmenu wordt maandelijks meegegeven. De inschrijving gebeurt online voor de start 

van de nieuwe maand. De afrekening gebeurt via facturatie.

 De prijs voor een warme maaltijd bedraagt:

€ 3.50 / dag voor een kleuter

€ 4.00 / dag voor een kind van het lager onderwijs



 www.go-de-groeiboog.be

 Op onze website kan je het schoolreglement, de schoolkalender, het actuele nieuws en nog 

veel meer over onze school terugvinden

 Er is ook een luikje met “alle klassen “waar jullie foto’s kunnen terugvinden van de klas. Dit 

is een afgeschermde ruimte voor de ouders. Jullie ontvangen hier een wachtwoord voor.

http://www.go-de-groeiboog.be/


 Ik wil ook onze zorgwerking even toelichten. In eerste instantie zal de klasjuf ervoor zorgen 

dat alle kinderen tot een goede ontwikkeling komen. Dit voor alle kinderen of ze nu wat extra 

uitleg of extra aanbod nodig hebben. Als blijkt dat dit niet voldoende is, zal de juf 

ondersteuning krijgen van de zorgcoördinator juf Elke. Als dit nog niet voldoende is, zullen er 

externen bij betrokken worden. Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, zal dit 

steeds met jullie besproken worden. 



Een grote stap voor je peuter, maar ook voor jullie als ouders! Voor sommigen voor het eerst de zorg 

overlaten aan vreemde mensen, geen familieleden. Een belangrijke stap naar het loslaten van je 

kind!

De eerste schooldag mogen de ouders mee op de speelplaats en naar de klas. Wanneer de juf 

vraagt dat de ouders vertrekken, kan je het afscheid best zo kort mogelijk houden. Dit is het 

makkelijkst voor jullie kind. Ook de dagen nadien kan je het afscheid best zo kort mogelijk 

houden. Jullie brengen je kind ‘s morgens aan de kleine poort van de klas. (tijdens de 

coronamaatregelen kunnen ouders niet mee naar de klas)



 We beginnen de dag met de klaspop Jules te begroeten en samen te zingen om 

goedemorgen te zeggen

 Dan kijken we of iedereen aanwezig is door onze fotokalender: de kinderen die aanwezig 

zijn hangen hun foto in de grote bumbatent. De kinderen die afwezig zijn hun foto wordt in 

het huisje gehangen. Daarna overlopen we wat er die dag gaat gebeuren en kijken we welk 

weer het is.

 Hierna gaan we over tot activiteiten: schilderen, stempelen, tellen, versje leren, liedje leren, 

poppenkast, en nog veel meer. De activiteiten bij peuters zijn nog heel kort en worden op 

een zeer speelse manier aangebracht. Er wordt heel veel met materialen gewerkt om alles 

zo concreet en visueel mogelijk voor te stellen. We experimenteren ook voortdurend om 

verschillende dingen te ontdekken. 



 Om 10u15 hebben we een eetmoment in de klas. Onze 

school hecht veel belang aan gezonde voeding en vraagt 

dan ook aan de ouders om als tussendoortje gezonde 

dingen mee te geven. Op woensdag hebben we dan onze 

fruitdag en mogen de kinderen enkel fruit of groenten 

meebrengen. We vragen om je kind alleen maar water mee 

te geven om te drinken.

 Om 11u50 gaan we een kwartier buiten spelen.

 Daarna zijn er opnieuw activiteiten in de klas.

 Om 12u10 is er middagpauze en gaan de kleuters eerst 

nog wat buiten spelen. Rond 12u50 gaan we dan naar de 

klas of de eetzaal om te eten.



 Om 13u30 starten we zoals alle klassen met een 

leeskwartiertje. Daarna doen we opnieuw wat 

activiteiten.

 Rond 15u10 sluiten we de dag af door samen een 

dansje te doen.

 Om 15u25 kunnen jullie je kind afhalen aan het kleine 

poortje van de klas of later in de naschoolse opvang.

 We werken steeds rond een thema en dit gedurende 2 

of 3 weken. Jullie kunnen dit opvolgen via het 

klasdagboekje, alsook de liedjes en versjes die we 

aanleren. Deze thema’s sluiten aan bij de interesses 

van de kinderen of zijn seizoensgebonden zoals bv. 

Sinterklaas.



 Koop geen te grote boekentas! Als hun drinkbus, brooddoosje en 

hun postmapje (A5) erin kunnen is dit voldoende. Denk eraan dat je 

kind deze boekentas moet kunnen dragen! Het is ook leuk voor je 

kind als ze zelf hun boekentas kunnen openen en sluiten. Velcro, 

magneet of rits lukt het best.

 Jullie krijgen een oranje kaartje met afhalen en een blauw kaartje 

met opvang mee. We vragen aan jullie om dagelijks het juiste 

kaartje aan de boekentas te hangen. 

 Zindelijkheid: We verlangen niet dat jouw kind zindelijk is. Dit is 

afhankelijk van het kind of hij/zij er klaar voor is of niet. Forceer dit 

niet! Dan duurt het alleen maar langer. Als je kind nog een luier 

draagt, geef je best een groot pak luiers mee. Wanneer deze bijna 

op zijn, zal ik een berichtje in het klasdagboekje schrijven.



 We vragen om alle spullen van jouw kind van haar of zijn naam te voorzien: jas, muts, sjaal, 
brooddoos, drinkbus. Zij weten niet altijd wat van hun is en zo kan de juf de juiste eigenaar 
terugvinden.

 Op de eerste schooldag mogen jullie een doos meegeven met reservekledij in voor als jullie 
kapoen een ongelukje zou hebben. Gelieve deze doos aan de buitenkant te voorzien van 
een foto zodat ook de andere juffen de juiste doos kunnen vinden als dit nodig is.

 2 dagen per week gaan onze kinderen turnen in de grote turnzaal met onze turnjuf juf. Elly. 
Deze dagen zullen op het begin van het schooljaar aan jullie meegedeeld worden. Gelieve 
op deze dagen dan ook gemakkelijke kledij aan te doen en geschikte schoenen.

 Sommige dagen komt onze kinderverzorgster helpen in de klas. 

 Onze leerkrachten willen ook graag bijblijven met vernieuwingen en gaan daarom ook 
gedurende het schooljaar op bijscholing. Op deze dagen zal er een andere juf de klas 
overnemen.



Fijn dat jullie interesse hebben in 
onze school!

Wij kijken ernaar uit jullie te 
mogen verwelkomen!

Maak gerust een afspraak met 
de juf om meer info over onze 

school te ontvangen. 
(dit kan via het secretariaat)


