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Woord vooraf  
 
Van harte welkom in ons kleuterhuis. 
Dit informatieboekje is bedoeld als praktische gids voor de ouders op onze school. Hiermee 

willen wij u als ouders een inkijk geven in de kleuterklassen en hun dagelijkse rituelen, ook 

praktische informatie is opgenomen in dit boekje.  
 

Dit informatieboekje is met opzet algemeen opgesteld, elke kleuterjuf geeft weer een eigen 

persoonlijke vorm aan de dag en de activiteiten.  
Mocht u naar aanleiding van dit boekje nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.  

 

Alvast veel leesplezier,  

De kleuterjuffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie is wie  
 
 
                                                   

                                                         Juf Leen Snoeys 

                                                          Kleuterklas:  De vuurmaan 

                                                     Contact:  leen.snoeys@denieuwemaan.be 
                                                            

 

 

  

                                                             Juf  Kathrine Cools  
                                                        Peuterklas : De honingmaan 

                                                        Contact : Kathrine.cools@denieuwemaan.be 

                                                                             0478/267786         
 

 
 

 

 
 

                                                             Juf Kaatje Wouters 

                                                             Peuterklas : De bloemenmaan 
                                                             Contact : kaatje.wouters@denieuwemaan.be 
 

 

 

 

                                                                   

                                                                 Juf Marie – Claire Bens    
                                                            Slaapjuf en Helpende hand van ons kleuterhuis   

                                                            Contact:  0499/133078 
 

 

 

 

                                                                   Juf Renke Cleassens 
                                                             Slaapjuf en Helpende hand van ons kleuterhuis     

                                                             Contact: 0473/944987 
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Voor het eerst naar school 
 

In ons kleuterhuis hebben we momenteel drie klassen. 

Twee peuterklassen waar de kinderen vanaf 2,5 jaar tot ongeveer 4 jaar welkom zijn. 

Één kleuterklas waar de kinderen vanaf 4 Jaar welkom zijn tot dat ze naar de 1ste klas gaan. 

 
Onze peuterklassen houden we bewust klein, zodat de allerjongsten in een rustige en veilige 

omgeving het schoolleven leren kennen. 

De sfeer in het kleuterhuis lijkt op een grote huiskamer. Het meeste gereedschappen en 

speelgoed bestaan uit natuurlijke materialen. Dit prikkelt de zintuigen en de fantasie. 

 

Praktisch 
 

• Vanaf 8u15 kunnen ouders hun peuter of kleuter naar de klas brengen. Schoenen worden in 

de gang geruild voor pantoffels, jas en boekentas worden aan de kapstok gehangen. 

• Om 8u25 begint juf met haar peuters/kleuters aan de start van de klasdag. Zodra de 

ochtendkring start, kunnen de ouders rustig naar huis of hun werk toe gaan. 

• De kleuters zijn al een beetje groter en zelfstandiger en zij mogen in de gang een laatste 

dikke knuffel geven. 

 

Ritme en regelmaat 

 

Voor jonge kinderen is het gevoel van vertrouwen, geborgen zijn en innerlijke zekerheid een 

noodzaak. Daarom is ritme in alles wat er om hen heen gebeurt belangrijk. Alles op zijn tijd, 

ieder jaar, iedere week en iedere dag. 
 

In het kleuterhuis ontstaat er ritme door een harmonische afwisseling van inspanning en 

ontspanning, gelijk aan inademing en uitademing. Drukke activiteiten en momenten van rust 

wisselen elkaar af. Door ritme en regelmaat gaan kinderen gemakkelijk mee in de stroom van 

het klasgebeuren. En hoeft niet alles steeds opnieuw te worden uitgelegd. 

Wat brengen kinderen zeker mee? 

• Boekentas met daar in: een drinkbus, twee fruitjes en een brooddoos (iedere dag)  

• Laarzen (permanent aanwezig op school) voor het wandelen/buitenspelen. 

• Pantoffels (permanent aanwezig op school) die goed aansluiten en veiligheid/comfort 

bieden.  

• Een zakdoek 

• Bij koude verwachten we muts, sjaal en handschoenen waarop de naam van het kind 

duidelijk vermeld staan. 

• Bij zonnig weer verwachten we zonnecrème, zonnehoedje of pet en is het altijd handig 

voor juf als je kind reeds thuis wordt ingesmeerd. 

• Reservekledij, voorzien van de naam van je kind. (kousen, ondergoed, t- shirt, broek/rok, 

trui)  

Kijk regelmatig na of er nog voldoende onderbroekjes en sokken in de reservetas zitten! 

• Voor nieuwe slapertjes vragen we een degelijk matrasje met beschermende hoes, een 

dekentje + een kussen en/of klein knuffeltje mee te brengen. De naam van uw kind graag 

zichtbaar plaatsen op elk item. Dekentjes en overtrekjes kunnen het best tijdens 

vakanties meegenomen worden voor een wasbeurt.  



Reservekledij/ Slaapspulletjes/Prullen… 

Indien de reservekledij gebruikt werd, gelieve deze stuks spoedig terug te bezorgen in een 

nette staat. Ook reservekledij van de school zelf. Speelgoed en kleine prulletjes van thuis 

komen niet mee naar school.  

Voeding en drank… 

• Als 10 uurtje eten we elke dag een stukje fruit en /of een boterham van thuis.  

Op woensdag eten we een vruchten- of meergranen koekje  

voorzien door één ouder (zie beurtrol) 

• Op lange dagen (ma, di, do en vrij)  eten we ’s middags soep met brood. Koffiekoeken en 

snoep horen niet thuis in de brooddoos van uw kind. 

• In de namiddag eten we nog een stukje fruit. 

• Op vrijdag mogen we van rijstpap smullen. 

Voor zowel de peuters als de kleuters komt er een lijst met een beurtrol voor de soep op 
maandag.  Wie op maandag soep maakt, mag ook koek voorzien voor woensdag.  We 

verwachten 4 L soep voor de kleuters en 3 L voor de peuters.   

Schooluren: 

Op Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
VM: 8.25u-12.30u   NM: 12.30u-15.00u 

 

Op Woensdag 

8.25u-12.15u 

 

Voor en naschoolse opvang :  

Voorbewakeng: 
Alle schooldagen van 7u30 – 8u25 

 

Nabewaking: 

Maandag, dinsdag en donderdag van 15u15- 18u00 
Vrijdag 15u15- 17u00 

Op Woensdagen is er geen nabewaking 

 

De opvang gaat door op de school zelf, waardoor het voor de kinderen zeer vertrouwd en veilig 

aanvoelt. Onze enthousiaste en lieve opvangjuffen zorgen voor een fijne naschoolse tijd waar 

je kind kan spelen, lezen of knutselen. Bij mooi weer vertoeven we buiten in de schooltuin. 

 

 

 

 

 

 



Een dagje in de klas (dagritme)  

De dagen in het kleuterhuis verlopen voorspelbaar en geordend. 

Ritme, regelmaat en rust worden daarin als zeer belangrijk gezien, zij bieden vertrouwen, 

herkenning en geborgenheid. 
Doorheen de dag worden momenten van vrij spel afgewisseld met geleide activiteiten. Drukke 

activiteiten en momenten van rust wisselen elkaar af. 

 

Peuters  

• We starten onze dag met een individueel onthaal, de juf begroet de peuters die in de klas 

komen en ze nemen plaats in onze kring. 

• Start ochtendkring: ochtendspreuk, klaskabouter wakker maken, liedjes……. 

• Toiletbezoek 

• Geleide activiteit: elke dag heeft zijn vaste activiteit (broodbakken, soep maken, 

schilderen….) 

• vrij spel: In het vrije spel zien we veel dingen terug die het kind heeft waargenomen in de 

volwassen wereld. Vanuit nabootsing herbeleeft het kind dit en maakt het zich eigen. 

• Opruimen 

• Bewegingsspel/ kringspelletje/ waarnemingsspel… 

• Tussendoortje  

• Toiletbezoek  

• vrij spel buiten 

• Middagmaal 

• Toiletbezoek  

• Middag dutje: De peuters rusten in de klas op lange dagen. Juf Marie-Claire / juf Renke verzorgen 

het slapen. 

• Tussendoortje 

• Verhaal + avondspreuk  

• Einde schooltijd  

Kleuters 
• Onthaal 

• fruit snijden, vrij spel en geleide activiteit 

• opruimen 

• ochtendkring en bewegingsspel 

• tussendoortje en toiletbezoek 

• vrij spel buiten 

• middagmaal 

• verhaal   

• toiletbezoek en oudste kleuters werken + hebben beperkt vrij spel 

• beperkt vrij spel en geleide activiteit 

• opruimen en fruit smullen 

• vrij spel buiten + geleide activiteit 

• dagafsluiter, einde schooltijd  

 

 

 



Weekritme  

 
In de week heeft iedere dag zijn eigen ‘kleur’ en een steeds terugkerende activiteit. We houden 

ons aan deze herhaling.  Alleen bij een verjaardag kan er een activiteit wegvallen, omdat we dan 

de verjaardag vieren als activiteit.  

 
Peuters 

• Maandag: schilderen of tekenen 

• Dinsdag: soep maken 

• Woensdag: knutselen 

• Donderdag: Brood bakken 

• Vrijdag: buiten speeldag 

 
Kleuters 

• Maandag: schilderen  

• Dinsdag: broodbakken 

• Woensdag: tekenen 

• Donderdag: soep maken  

• Vrijdag: buiten speeldag 

 
Vrijdag is buitendag! 

 

Ook op buitendagen worden de kinderen tijdig verwacht! Deze dag start met een wandeling in de 
nabijheid van de school. De kinderen worden door de ouders gekleed zoals afgesproken. Met een 

fluohesje en een regenpakje indien het gras nat is of het weer regenachtig. Laarzen of 

waterdichte schoenen zijn geen overbodige luxe! Een toiletbezoek voor het aankleden is een 
aanrader. Bij koude denken we aan een extra trui, sjaal, handschoenen, warme sokken… Bij 

warmte kan het insmeren met zonnecrème of het dragen van een zonnehoedje een noodzaak 

zijn…!  En denk zeker ook aan een zakdoek! 

Kinderen krijgen ontzettend veel honger van het buitenspelen.  Wij eten ‘s middags lekkere 

warme rijstpap, maar voorzie zeker ook een brooddoos om de hongerige maag te vullen.  
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Jaarritme  

Omdat een jong kind nog sterk met de natuur verbonden is, wordt in het kleuterhuis het beleven 
van de seizoenen heel belangrijk gevonden. Jaarfeesten geven kinderen een ritmische houvast 

aan de tijd. Liedjes, spelletjes, verhalen, knutselactiviteiten e.d. hebben bijna altijd een relatie met 

het seizoen van dat moment. Jaarfeesten zijn in de kleuterklas natuurfeesten. Er wordt naar een 

feest toegeleefd, het feest is een hoogtepunt, het klinkt nog even uit en dan wordt de overgang 

naar het volgende feest gemaakt. En zo ga je in kleuterklas meelevend met de seizoenen van feest 

naar feest. En het volgende jaar? Dan begint alles weer overnieuw. Dit geeft een kind vertrouwen 

in de wereld om hem heen. 

Feesten op onze school! 

• Donderdag 29/09 Sint- Michaëlfeest (VM) 

• Donderdag 10/11 Sint- Maartenfeest (avond) 

• Maandag 28/11 Advent (intern) 

• Dinsdag 06/12 Sinterklaas (intern) 

• Woensdag 21/12 Kerstspel kleuters  

• Donderdag 22/12 Kerstspel van de leerkrachten 

• Maandag 9/01 Driekoningen (intern) 

• donderdag 02/02 Maria- Lichtmis (intern) 

• Vrijdag 17/02 Carnaval (intern) 

• Vrijdag 31/3 Palmpasen (VM) 

• Vrijdag 26/5 Pinksterfeest (VM) 

• Woensdag 21/06 grootjesfeest (voor de ouders van de schoolrijpe kleuters)  

• Vrijdag 23/06 Sint- Jansfeest (avond) 

Gevoelsmatig krijgen kinderen door de jaren heen een innerlijke kalender doordat deze feesten en 

de bijhorende liedjes elk jaar terug keren. 

 

 



10 
 

Verjaardag vieren  

Een verjaardag is een belangrijke gebeurtenis in het leven van je kind. Daarom besteden we er ook 
veel aandacht aan en is het de hele dag feest!  

 
Feest in de klas 

 
De jarige staat deze dag in het zonnetje, en neemt plaats op de verjaardagstroon. 

De klas wordt versierd, de jarige mag een verjaardagsmantel en -kroon aan. 

We zingen, dansen en maken een tekening voor de jarige. Tot slot vertelt de 
juf een bijzonder verhaal en schenkt een fijn cadeau. 

 

Trakteren 
 

Als een kind jarig is, mag het trakteren met cake, koek, fruit of nootjes. Snoep wordt weer mee 

naar huis gegeven. Cadeautjes worden niet op school uitgedeeld.  

Een korte anekdote per leeftijd en enkele tastbare spulletjes mogen meegebracht worden. 

(babykledij, foto’s, de eerste slofjes…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekte  

Kindjes die ziek zijn, blijven beter thuis . De school is geen plaats voor zieke kinderen. 
Bij ziekte kan je het best een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. (014/59 44 21)  

Juf Julie beluistert elke dag de telefoon en geeft door aan de klasjuf indien een kind niet naar 

school komt.  Zo hoeven wij niet onnodig te wachten op een kindje dat een keertje thuisblijft.   

Indien een kind op school ziek wordt, zal je daar bericht van krijgen en vragen wij om het kind op 

te halen. Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben, blijven thuis tot er voor de anderen geen 

besmettingsgevaar meer is. 
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Oudercontacten 

Ouderavond: 

De ouderavonden worden gehouden om jullie op de hoogte te brengen van wat jullie kindje in de 

klas allemaal uitspookt.  In onze pedagogie staan wij samen rond het kind, dus wij vragen om op 

élke ouderavond aanwezig te zijn.  Eén van de ouders is uiteraard voldoende, maar je mag ook 

gezellig met z’n tweetjes komen.   

Data ouderavonden gehele kleuterhuis  

• Donderdag 8/09 

• Donderdag 17/11 knutselavond voor 6/12 

 
Data ouderavond beide peuterklassen: 

• Dinsdag 21/3 

 

Data ouderavond kleuterklas: 

• woensdag 3/5 

 

De ouderavonden beginnen telkens om 19.30u en eindigen om 21u.  Gelieve de juf vooraf te 

verwittigen als je er niet bij kan zijn, zodat we niet onnodig hoeven te wachten. 

Oudergesprek:  

We doen ook twee maal per jaar een individueel oudercontact waarop we jou kind bespreken. 

Data oudergesprekken:  

• De week van 21november tot 2 december 

• De week van  26 juni tot 30 juni 

 

Een individueel gesprek kan steeds worden aangevraagd. Blijf niet te lang met een zorg 
rondlopen, spreek de klasjuf zo snel mogelijk aan, zodat het probleem kan opgelost worden. 
 

Vrije dagen voor jouw kind 

 

Hier alvast enkele dagen waarop je kind niet naar school komt. 
 

• woensdag 05/10 (lerarendag) 

• Woensdag 19/10 (vrije dag) 

• Woensdag 7/12 (pedagogische studiedag) 

• Woensdag 08/02 (pedagogische studiedag) 

• Vrijdag 17/3 (vrije dag) 

• Woensdag 29/3 (pedagogische studiedag)  

• Woensdag 17/5 (pedagogische studiedag) 

• Woensdag 7/6 (vrije dag) 
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Tot slot 

Lieve ouders,  

We streven naar een fijne samenwerking en hopen dat jullie het gewoonteleven samen met ons zo goed 

mogelijk trachten op te volgen. Wij werken aan een veilige omgeving waar het fijn is om te zijn. Met respect 

voor elkaar en elkaars spulletjes… 

We willen jullie alvast danken voor de samenwerking en de inzet. Samen maken we een droom van een 

school! 

Warme groeten, 

Juf Kathrine, juf Kaatje en jufke Leen 

 
 

 

 


