


WELKOM IN ONZE SCHOOL



WIJ HEBBEN EEN VISIE! 

MAAR WIE ZIJN WIJ?



DE DIRECTIE

JUF ANN

JUF WENDYJUF 

WENDY



SCHOOLTEAM

TEAM 
MIELEN 



HET  KLEUTERTEAM

JUF SOFIE  - PEUTERS EN 1STE KLEUTERKLAS
JUF KRISTIEN – 2DE EN 3DE KLEUTERKLAS
JUF JASMIEN – KINDERVERZORGSTER
JUF ELLY  -TURNJUF
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 !



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. 



Wij worden 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! 





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.



Extra weetjes!

• Gezonde tussendoortjes: fruit, groenten of droge koek.
• Wij drinken enkel water.
• Mogelijkheid om warme maaltijd te nuttigen.
• Mogelijkheid om deel te nemen aan de voor- en naschoolse opvang in onze school.
• Het kleuterdagboek is een belangrijk communicatiemiddel tussen ouder 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.
• Voorzie reservekledij ( een ongelukje kan altijd).
• Op de website staan de foto’s van het klasje op een beveiligde pagina (wachtwoord bij 

instap).
• In augustus organiseren wij een opendeurdag en in september nog een extra infoavond.
• Een kijkje nemen kan altijd! Maak hier voor een afspraak via het secretariaat of de 

leerkracht zelf.


