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1 Voorwoord
Wij heten u van harte welkom en danken u voor uw vertrouwen in onze school.
Ons dynamisch team begeleidt uw kind van peuter tot tiener in een gezellige en veilige
schoolomgeving.
In deze brochure geven wij u informatie om de schoolcarrière van uw kind op een aangename en
optimale manier aan te vatten of verder te zetten in onze school. Het reilen en zeilen van de
klaswerking wordt hier nader uiteengezet.

Indien u vragen heeft, kan u steeds terecht bij het secretariaat, de directie of de klasjuf. Ga zeker ook
eens een kijkje nemen op onze schoolwebsite. Daar vindt u heel wat praktische informatie.
Hulp, interesse, meedenken en opbouwende kritiek van ouders vinden wij belangrijk voor het
realiseren van onze doelstellingen.

Met vriendelijke groeten
De directie
Het schoolteam
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2 Wat wil ik met jullie kinderen bereiken?
‘Zin in Leren! Zin in Leven!’ is niet alleen de naam van het leerplanconcept, maar meteen ook het
algemeen streefdoel.
We creëren een positief en veilig leer- en leefklimaat voor jullie kinderen. Alle kinderen ontwikkelen
zich in een eigen tempo en op een eigen manier. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen interesses,
ervaringen, vaardigheden en kennis. Door een rijke en veilige omgeving te creëren krijgen kinderen
de kans zich te ontplooien, te groeien, open te bloeien en hun talenten te ontwikkelen. Kinderen
worden kansen geboden om leerervaringen op te doen. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om in
verschillende situaties activiteiten te oefenen die in elkaars verlengde liggen en daarbij worden de
kinderen in staat gesteld om hun vaardigheden, kennis en ontdekkingen veelvuldig te oefenen.
Alle activiteiten hebben als doel uw kinderen spelenderwijs én op hun eigen tempo verder te
brengen in zijn/haar ontwikkeling.
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3 Klaar voor de klas?
Met deze checklist lukt het zeker!

 Schooltas

 Drinkbus met water

 Knuffel/fopspeen

 Fruit of koek in een doosje voor het 10-uurtje
 zonder verpakking
 Geen chocolade koekjes.

 Brooddoos (voor diegenen die ’s middags boterhammen eten)

 Gewone luiers met strips, geen luierbroekjes (indien nodig tijdens middagdutje)

 Reservekledij: in een plastic zak met daarop de naam van uw kind

 Een doos papieren zakdoeken
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 Een pakje vochtige doekjes

 Fruit of koek in een apart doosje indien uw kind naar de naschoolse opvang gaat
 Familiefoto’s

 Noteer de naam op alles!
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4 Een dagje op school
’s Morgens
Vlug, vlug, de bel rinkelt. Snel naar onze rij, op onze stip! Daar is onze juf.
We gaan samen met haar naar binnen en hangen onze jas aan de kapstok. We maken onze schooltas
leeg: fruit of koek, drinkbus, brooddoos, schriftje, … worden in de juiste bak gelegd. De schooltas
wordt daarna in de kast in de gang gelegd.
Het onthaalmoment gebeurt in de kring. Eerst zingen we het ‘Goeiemorgenlied’. Daarna begroet de
juf elke kleuter afzonderlijk en wensen we elkaar een goedemorgen. Het is belangrijk dat iedereen op
tijd is, zodat deze kringactiviteit niet verstoord wordt.

We kijken naar buiten en spelen weerman of weervrouw. Nadat we het weer van de dag besproken
hebben, willen we natuurlijk ook weten welke dag het is.







Maandag = gele dag (maan)
Dinsdag = groene dag (dino)
Woensdag = oranje dag (woef/hond)
Donderdag = blauwe dag (donder)
Vrijdag = rode dag (vriendjes)
Zaterdag (zaag) en zondag (zon) = weekend (witte dag)

Daarna verdelen we de taakjes. Wie is de boodschapper? Wie doet het licht aan en uit? Wie zet de
schooltassen goed? Wie plaatst de vuilbakken in de kring wanneer we gaan eten? Wie mag het
kaarsje uitblazen? Wie is het kindje van de dag? Dit kindje krijgt extra taakjes en mag als eerste in de
rij staan.
Het dagverloop wordt bekeken en de juiste prentjes worden aan het bord gehangen. Zo kunnen de
kinderen doorheen de dag volgen wat er te gebeuren staat.
Tijdens een kort godsdienstig moment maken we het stil. We steken een kaarsje aan, maken een
kruisteken, zingen een liedje, zeggen een versje, zegt de juf een gebedje of vertelt ze een
voorleesverhaal. Nadien blazen we het kaarsje uit.
Nu is het tijd om actief aan de slag te gaan! Het is tijd om te spelen en te werken. De juf stelt de
verschillende activiteiten voor waaruit de kinderen kunnen kiezen. Ze hebben een ruime keuze: de
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poppenhoek, de bouwhoek, de knutseltafel, de luisterhoek, de puzzeltafel, de boekenhoek, de
spelletjeshoek, …

Van al dat spelen en werken én opruimen, hebben de kinderen honger en dorst gekregen!
Als tussendoortje mag u uw kind op maandag, woensdag en donderdag een stukje fruit, groente of
een droog koekje in een doosje meegeven en iets om te drinken. Voorzie steeds alles met de naam
van uw kind! Een herbruikbare fles gevuld met water en een gezond 10-uurtje, daar kiezen we voor!
Geen snoepgoed, chocolade of chips meegeven naar school. Dinsdag en vrijdag zijn het fruitdagen op
school! (zie verder)
 K0 & K1
o de kinderen nuttigen hun 10-uurtje + drankje binnen
o ze gaan naar het toilet en doen hun jas aan om buiten wat uit te waaien tijdens
de voormiddagspeeltijd
Voormiddagspeeltijd
 K2 & K3
o de kinderen doen hun jassen aan en gaan naar het toilet
o zij nuttigen hun 10-uurtje + drankje buiten
De juf helpt overal waar nodig, maar ze probeert de peuters/kleuters zoveel mogelijk zélf te laten
doen.
Na het uitwaaien en een frisse neus te hebben gehaald op de speelplaats, hangen jullie kapoentjes
hun jasje terug netjes aan de kapstok. Daarna werken ze nog even verder in de verschillende hoeken.
Of gaan ze in de kring zitten voor een verhaal, poppenspel, kringspelletje, versje of een liedje, nadat
ze alles flink hebben opgeruimd. Nadien maken de kinderen zich klaar om te gaan eten.
Middag
 De kinderen gaan eerst naar het toilet
 Boterhammen of een warme maaltijd nuttigen ze in de eetzaal
-> Tot de herfstvakantie wordt er sowieso nog in de klas gegeten en mogen er nog geen warme
maaltijden aangeboden worden vanuit de school wegens de huidige coronamaatregelen in Brussel.
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Tijdens de middag spelen de kinderen buiten, uitgezonderd de peuters van het onthaalklasje. Zij gaan
een middagdutje doen.
Namiddag
In de namiddag is er nog veel tijd om te werken en te spelen. Er valt immers altijd wat te beleven in
de klas. Een toiletbezoekje en een frisse neus halen op de speelplaats staan ook op het programma.
Tijd en ruimte voor een spelletje op de speelplaats kan en deze keer speelt de juf mee!
Afsluiten op het einde van de dag
De dag wordt afgesloten met een verhaal, een liedje, afsluitritueeltjes, een afscheidsknuffel, een
high-five, … De schooltas op de rug en dan is het tijd om de mama en/of de papa op te wachten! Er
wordt op dit moment nog gezocht naar een oplossing voor de naschoolse opvang. Verdere info volgt!

5 Thematisch werken/procesgericht werken
Thematisch werken
We werken in de klas rond klassieke thema’s zoals naar school, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de
boerderij, Moederdag, Vaderdag, … En we spelen in op de interesses van de peuters/kleuters. De
kinderen mogen altijd dingen/boeken meebrengen i.v.m. het thema. Dit wordt steeds gevraagd via
het themabriefje.

Bij elk thema horen streefwoorden. Dit zijn woorden die bij het thema horen en vaak aan bod
komen. Tijdens het thema krijgt elk kind afbeeldingen van de streefwoorden mee naar huis zodat er
ook thuis geoefend kan worden. De woordjes kunnen op een speelse manier herhaald worden. De
kaartjes blijven thuis zodat het heen-en-weerschriftje opnieuw leeg is. We streven er samen naar
deze woorden te begrijpen en te gebruiken.
Procesgericht werken
Het proces van werken vinden wij belangrijker dan het uiteindelijke resultaat van bijvoorbeeld een
werkstuk. Het gaat om de creativiteit van het kind, niet of het werkstuk er bijvoorbeeld mooi uitziet.
Het proces staat centraal: welke creativiteit en ontwikkeling heeft het kind laten zien tijdens de
activiteit?
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6 Jaarthema

Jaarthema 2021-2022

Lang Zullen Ze Lezen
‘Lezen’ valt breed in te vullen.
Naast technisch en begrijpend lezen, valt ook leesplezier en leesmotivatie onder de brede vlag van
lezen.
Positieve ervaringen met lezen stimuleert het leesplezier en de leesmotivatie bij leerlingen. Dat leidt
dan weer tot een hogere betrokkenheid van leerlingen en een betere leesvaardigheid.
Kinderen liever doen lezen mag niet afhangen van die ene bevlogen leerkracht of dat ene geslaagde
leesproject. Het hele team is een belangrijke schakel om de leesmotivatie bij leerlingen te stimuleren
in een doorgaande leeslijn.
We zetten dan ook in op lange termijn en geven “lezen” van de kleuterklas tot het zesde leerjaar een
centrale en vaste plek in ons onderwijs.
Enkele initiatieven tijdens het komende schooljaar:
-

-

uitbouwen van een fysieke en online schoolbibliotheek met:
 aantrekkelijk en uitdagend leesmateriaal
 gezellige en rustige leeshoekjes in de klas, het schoolgebouw en op de speelplaats
boekpromotie
dagelijks leeskwartier
functioneel lezen
klasoverschrijdende (voor)leesmomenten
auteurs en illustratoren op bezoek
samenwerking met de bibliotheek
(voor)leesouders op bezoek
…
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7 Openklasjesmoment
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen van elkaar leren. Daarom organiseren wij
openklasjesmomenten. Op die manier krijgen de kinderen de kans te spelen in een andere klas. Er
kan telkens een klein groepje gaan spelen in een oudere kleuterklas en/of een groepje gaan spelen in
een jongere kleuterklas. Omdat alle kleuters aan de beurt willen komen, organiseren we dit aan de
hand van een beurtrol.

8 Verjaardagen
Hip Hip Hoeraaa! Kinderen vinden het fijn om samen met hun vriendjes uit de klas hun verjaardag te
vieren. De jarige wordt een beetje extra verwend: op de verjaardagsstoel van de juf zitten, een
verjaardagslint of verjaardagskroon krijgen, activiteiten kiezen, … Er wordt gedanst, gezongen,
gevierd, …
Slotsom, het is één groot feest!
De klasleerkracht zorgt zelf voor een traktatie voor de kinderen op het einde van iedere maand. Er
wordt rekening gehouden met allergieën. Gelieve de leerkracht hier tijdig over te briefen.
De jarige krijgt enkele dagen voor het vieren van zijn verjaardag de verjaardagskoffer mee naar huis.
In de koffer zit een voorleesboekje, een gezelschapsspelletje, een T-shirt, een ballon en een
bloemenkrans. De T-shirt en de krans mag uw kindje aandoen op de dag van zijn verjaardag. De
volgende dag wordt de koffer weer mee naar school gebracht.

9 Oeps, te laat!
Wij verwachten dat de leerlingen stipt aanwezig zijn bij de aanvang van de lessen. Indien u te laat
bent, om welke reden dan ook, moet de school verwittigd worden. Bij aankomst meldt u dit aan het
secretariaat of de directie.
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Het kan al eens gebeuren dat u te laat bent, maar wees ervan bewust dat dit niet leuk is voor uw kind
en zijn/haar klasgenootjes die hierdoor extra moeten wachten.
De leerling in kwestie krijgt dan een ‘TE LAAT’-stempel in de agenda.
Na 3x ‘te laat’ komen, volgt er een gesprek tussen het kind en de klasleerkracht.
Na 5x ‘te laat’ komen, volgt er een gesprek tussen de ouders en de directie.
De schoolpoort sluit stipt om 08u25 en dit in het belang van de veiligheid van uw kind.
Bent u te laat, dan moet uw kind sowieso wachten tot 08u40 vooraleer de poort weer zal worden
geopend. De school is op dat moment enkel verantwoordelijk op het schooldomein.

10 Wat bij ziekte?
Wanneer uw kind ziek is (kinderziekte, koorts, braken, …), is het beter om uw kapoen thuis te
houden. Zo kan hij/zij geen andere infecties oplopen of andere kindjes besmetten. Op school zal
hij/zij dan immers weinig plezier beleven aan de activiteiten.

Indien uw kind ziek is, gelieve de school dan altijd tijdig te verwittigen voor 8u30 zodat de
secretaresse de maaltijden kan aanpassen (van zodra dit weer kan). Indien u de school niet
verwittigd heeft, wordt de warme maaltijd toch aangerekend.
Voorlopig kunnen er geen warme maaltijden aangeboden worden tot en met de herfstvakantie.
Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, dan bellen wij jullie op om hem/haar te komen halen.
Wij mogen tijdens de schooluren enkel medicatie toedienen aan uw kind indien u hiervoor een
doktersbriefje heeft. Daarop moet duidelijk te lezen staan wat en hoeveel medicatie er gegeven
moet worden. De verantwoordelijkheid blijft echter in de handen van de ouders en de dokter.
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11 Heen-en-weerschriftje
Wanneer er brieven of berichten zijn, worden ze meegegeven in het heen-en-weerschriftje.

Aan het begin van elk thema, gaat de themabrief mee in het mapje/schriftje. Deze brief wordt ook
via e-mail verzonden en kan u achteraf terugvinden op de schoolwebsite. Hier kan u zien rond welk
thema we werken, wat er mag meegebracht worden, wat we gaan doen, …
Gelieve het schriftje telkens terug mee te geven naar de klas zodat de juf kan zien wanneer er post is.
Indien u een mededeling heeft voor de juf kan u deze achterlaten in het schriftje of haar mailen.

12 Klasblog
Al onze avonturen kan u volgen op de klasblog die vanaf dit schooljaar terug te vinden zal zijn in
Smartschool.
De url van Smartschool: campuskompasbasis.smartschool.be
U kan inloggen met uw wachtwoord en gebruikersnaam die u begin september zal ontvangen.
Wanneer u bent ingelogd, klikt u bovenaan in de oranje balk op ‘Vakken’. Daar vindt u de klasblog
terug met het regenboog-icoon.

13 Liedjes en versjes
In de klas zingen we veel liedjes en spelen we met een heleboel versjes. Het is helemaal niet de
bedoeling dat jullie kapoenen deze allemaal kennen. Het brengt structuur, sfeer, plezier, ... in het
klasgebeuren en ze bieden heel veel taalkansen aan.
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De liedjes en versjes komen op de blog te staan en worden in het heen-en-weerschriftje geplakt.
Bekijk ze met jullie kinderen en ontdek het zangtalent van je zoon/dochter.

14 Kleuterbibliotheek in de maak
Voor veel kinderen is het voorlezen van een verhaal een dagelijks terugkerend feest. Voorlezen is
leuk op elk moment van de dag.

Samen lezen en vertellen bij prenten is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.
Om daaraan tegemoet te komen zijn wij op onze school een eigen kleuterbibliotheek met draagbare
verhalentassen aan het maken. In zo een tas zal u een prentenboek én QR-code voor de
geluidsopname vinden.
Uw kind zal om de twee weken op WOENSDAG een tas met een prentenboek mee naar huis mogen
nemen. De woensdag nadien worden deze
verhalentassen terug naar school gebracht. De tassen
en de inhoud ervan worden nagekeken op de
volledigheid en op eventuele schade. Meer info
hieromtrent (uitleendata, inschrijvingen, …) volgen in
een bijkomende brief.

15 Extra hulp in de klas
De klasleerkracht, zorgjuf en zorgcoördinator komen op geregelde tijdstippen samen om het
klasbeeld te overlopen en bij te sturen waar nodig. Er worden acties op klas- en op leerlingenniveau
opgesteld.
De zorgcoördinator neemt, indien nodig, contact op met het CLB. Waar nodig, sluit ze ook aan tijdens
het oudercontact of nodigt de ouders uit voor een gesprek.
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Sommige kinderen hebben extra (individuele) begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het stimuleren van
de fijne motoriek, het puzzelen, het tellen, de taalontwikkeling, extra uitdaging, … Deze begeleiding
gebeurt bijna altijd IN de klas door zowel de zorgjuf, als de klasleerkracht.
De kinderverzorgster, zal de juf ook ondersteunen bij de zelfdredzaamheid van de kinderen in de
klas.
Wanneer u als ouders zelf vragen hebt, of ergens over twijfelt kan u altijd contact opnemen met juf
Annemie of de klasjuf.
De e-mailadressen van de desbetreffende leerkrachten vinden jullie terug op de schoolwebsite. Van
zodra u zich heeft ingelogd via Smartschool verkiezen we dit als communicatiemiddel met de
leerkrachten.
Zorcoördinator: juf Annemie
Zorgjuf: Juf Karolien
Kinderverzorgster: juf Manon

16 Turnen, lopen, spelen
2x per week krijgen jullie kinderen turnlessen o.l.v. meester Aron.
Tijdens deze bewegingsmomenten kunnen ze zich naar hartenlust uitleven. Hierbij ligt de nadruk
vooral op het groot-motorisch bewegen en het samenspel. Gelieve uw kind op die dag gemakkelijke
kledij aan te doen.

Een bewegingsles kan zijn: spelen met ballen, klimmen en klauteren op allerlei toestellen en
oppervlakken, dansen, loop- en tikspelen, bewegen met verschillende materialen zoals pittenzakjes,
hoepels, ballonnen, …
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17 Fruitdag
U kan uw kind bij aanvang van het schooljaar inschrijven om deel te nemen aan de fruitdag.
Eénmaal per week, op dinsdag, krijgt uw kind als tussendoortje fruit van de school. Indien uw kapoen
niet is ingeschreven voor de fruitdag, gelieve dan een stukje fruit te voorzien op dinsdag. Er worden
die dag geen koekjes gegeten!

18 Vitamientjesdag
Op vrijdag voorzien we een extra fruitdag op school en brengt iedereen zelf een stukje fruit mee.
Ook op deze dag worden er geen koekjes gegeten. Heeft uw kind die dag een koekje bij, delen we het
fruit uit en gaat het koekje terug in de schooltas. Gelieve het fruit zoals een appel (of appelsien, peer,
…) steeds op voorhand te wassen, te schillen en in stukjes te snijden. Indien u het gesneden fruit in
een doosje meegeeft, zal het om 10u nog lekker vers zijn om op te eten.

 Op dinsdag en vrijdag zijn het dus vitamientjesdagen.
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19 Hygiëne
We trachten de kinderen aan te leren om zoveel mogelijk hun handen te wassen na een
toiletbezoek, knutselactiviteiten, …

Ook onze neuzen snuiten wordt verder geoefend.

20 Op tijd naar bed
Om al die nieuwe indrukken tijdens de schooldagen te verwerken, heeft uw kind heel wat slaap
nodig. Uw kind heeft op deze leeftijd gemiddeld tussen 10 en 12 uren slaap nodig! Op tijd naar bed is
dus de boodschap.
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21 Klasafgevaardigden
Tijdens de maand september worden 2 klasafgevaardigden per klas aangesteld.
Taken van de klasafgevaardigden:
 Ze fungeren als aanspreekpunt tussen ouders en leerkrachten.
 Ze bundelen de vragen en bedenkingen van de ouders en geven dit door aan de klasjuf.
 Ze begeleiden bijvoorbeeld mee een uitstap met de klasjuf. In de zin van: zijn er voldoende
auto’s, e.d.?
 …
 Slotsom, een steun voor de ouders en de klasjuf.

22 Enkele afspraken op een rijtje
 Wij verwachten uw kind om 8u25 op school. Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Ook voor
jonge kinderen is het belangrijk om de dag samen te starten.
 Indien u toch te laat bent, dient u zich eerst aan te melden op het secretariaat en daarna
brengt u uw kind zelf tot aan de klas.
 Een kort overzicht van de schooluren. De school eindigt op maandag, dinsdag en
donderdag om 15u20. Op woensdag om 12u en op vrijdag om 15u. (voor meer
praktische informatie verwijzen we u door naar de schoolwebsite)
 Mama, papa, oma, opa, of … kunnen de kapoentjes ’s morgens afzetten aan de
schoolpoort. Daar nemen we afscheid en nadien wordt uw kindje opgevangen door een
kleuterjuf of gaat hij/zij zelfstandig naar de speelplaats.
 Er is voldoende speelgoed aanwezig op school. Gelieve geen speelgoed van thuis mee te
geven naar school, tenzij dit gevraagd wordt in een brief. Wij kunnen er niet op toezien
dat er iets verdwijnt of stuk gaat.
 Schrijf overal de naam van uw kind op. Knuffel, jassen, truien, brooddozen, drinkbus,
fruit- of koekendoos, op het fruit zelf, … en zeker in de winter op muts, sjaal, wanten en
handschoenen. Zo kan alles bij uw kind terugkomen bij verlies.
 Tijdens de winter kunnen het vastnaaien van de wanten en muts in de jas heel wat
zoekacties in en rond de school vermeden worden. Kinderen spelen heel vaak met hun
winterkledij op de speelplaats en zo gaat er heel vaak iets verloren.
 Wij zijn een NEDERLANDSTALIGE school en verwachten dan ook dat er op school binnen
de schoolmuren of tijdens het begeleiden van een schooluitstap NEDERLANDS gesproken
wordt met de kinderen én met de andere ouders. Geef het goede voorbeeld en doe dit in
het belang van uw eigen kind.
 Indien nodig, kan u na afspraak (voor en na de schooluren) de juf spreken. Geef
belangrijke informatie ook altijd schriftelijk (in het heen-en-weerschriftje) of via mail
mee. Zo kan er zeker niets vergeten worden.
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23 Zindelijkheid
De meeste kinderen zijn tussen twee en drie jaar meestal wel klaar
om de luier achterwege te laten. Op school helpen wij uw kind om
zelfstandig naar het toilet te gaan. We hebben in onze klas een
toiletje en potjes. Op regelmatige tijdstippen gaan de peuters naar
het toilet. Gelieve je kind zonder luier naar school te laten komen en
voorzie voldoende reservekledij. Wij vragen jullie als ouders om ook
thuis een routine in te bouwen die ervoor zorgt dat uw peuter zo
snel mogelijk zindelijk is.

24 Zelfredzaamheid
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zelfredzaam zijn. Zij kunnen best al heel wat zelf: jas aanen uitdoen, neusje snuiten (zie hygiëne), handen wassen (zie hygiëne), broekje aan- en uitdoen bij
het toiletbezoek, …
Samen met de juf(fen) leren de kinderen aan de hand van een stappenplan zelfstandig te worden.
Hieronder ziet u nog een voorbeeld:

25 Slapen tijdens de middag
Indien uw peuter nog een middagdutje doet, betaalt u hiervoor een kleine bijdrage. Indien uw peuter
voor het slapen nog een luier draagt, vragen wij om gewone luiers mee te geven met daarop de
naam van je peuter. Geen luierbroekjes alsjeblieft.
De peuters gaan na het middageten onder begeleiding naar het slaapklasje. Voor en na het slapen
gaan zij naar het toilet. Ze slapen met hun knuffel en/of speentje op een bedje en worden
ondergedekt met een dekentje.
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Wanneer de juf merkt dat uw kind niet meer slaapt tijdens de middag zal zij jullie hiervan op de
hoogte brengen en zal je kind daarna mee buiten spelen met de andere kinderen. Naarmate het
beter weer wordt, bestaat de kans dat we tijdens de middag buiten spelen.

26 Afscheid nemen ’s morgens
Het is normaal als je kind ’s morgens bij het afscheid huilt. Sommige peuters hebben het moeilijker
dan andere. Het kan ook gebeuren dat uw kapoen in het begin niet huilt, maar pas na enkele weken.
Sommige peuters huilen nog wekenlang bij het afscheid. En dat is ok. Maar meestal is dit van korte
duur.
De ouders nemen afscheid aan de poort en jullie lieve kapoen stapt samen met de andere juffen naar
de rij waar ze wachten op de klasjuf. Dit maakt het afscheid zoveel gemakkelijker!
Enkele tips voor de ouders






houd het afscheid kort en stel het niet uit
laat zien dat je de juf vertrouwt
zeg duidelijk aan je kind dat je gaat vertrekken
vertel duidelijk dat jij (of oma of ...) hem/haar terug komt halen
vertel thuis op voorhand al dat hij/zij blijft eten op school, naar de naschoolse opvang gaat, ...
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27 Jules de klaspop
In de onthaalklas zorgt Jules ervoor dat uw peuter zich goed voelt
in de klas. Ze zijn een vriend aan wie ze hun verhalen kwijt kunnen,
hun pleziertjes, maar ook hun verdrietjes. Als ze eens willen
knuffelen, staat Jules paraat.
Ze worden bij de activiteiten betrokken en gaan zelfs mee op uitstap.
Elk weekend mag Jules bij een peuter gaan logeren. In het
logeerboekje mogen jullie enkele leuke momenten die je peuter met
hem beleeft, neerschrijven of foto's inplakken. Elke vrijdag kiest de
kleuterjuf een symbooltje bij wie Jules mag gaan logeren. Iedereen
komt aan de beurt! 

28 Een laatste woordje
Het Kompasteam, de zorgleerkrachten, de turnleerkrachten, maar bovenal jullie klasjuf zijn er dit
schooljaar voor om jullie kinderen …
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