
 

JOEPIE! 
 

Voor het eerst naar school… 
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WELKOM IN DE LEEROASE! 

 
Lieve kleuter, 

 

Een nieuw hoofdstuk is aangebroken, jouw eerste schooldag komt 

er aan.  

Met je tas en je jas kom je naar de eerste kleuterklas. 

Vriendjes staan je al reeds op te wachten. 

Ze willen graag met jou spelen! 

Ook het speelgoed staat al klaar en dan… tovert de juf nog een 

heleboel spelletjes en verhaaltjes bij elkaar!  

We gunnen jou heel veel moois in deze nieuwe stap van je leven.  

 

 

 

 

Beste ouder, 

 

Uw kleuter zal zijn/haar eerste stappen in het schoolleven van “De Leeroase” 

zetten. Spannend. Zowel voor u, als voor uw kleine kapoen. Misschien loopt 

hij/zij al snel de speelplaats op of er vloeit een traan… Wie weet bent u het 

wel, die een traantje moet wegpinken op deze mooie dag. 

 

We begrijpen zeker en vast dat het voor jullie een spannend moment is en 

zullen er alles aan doen zodat jullie je snel thuis voelen in onze school.  

 

Met dit bundeltje bieden we alvast een hulpmiddel aan. Een bron van 

informatie waarin u antwoord kan vinden op vele praktische vragen.  

 

 

 

  

 



WELKOM BIJ JUF KATLEEN  

 

Mijn naam is Katleen Dijckmans, de kindjes noemen mij juf Katleen.  

Ik ben 36 jaar en woon in Retie samen met mijn man en twee kinderen.  

Ik heb een dochter ‘Lis’ van 7 jaar en een zoontje ‘Wilm’ van 3 jaar.  

In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn familie en vrienden en ga ik wekelijks 

badmintonnen.   

 

Ik heb de lerarenopleiding ‘kleuteronderwijs’ gevolgd aan KHLeuven.  

 

Dit schooljaar werk ik 4/5. Dit wil zeggen dat ik op donderdag niet aanwezig ben op school.  

 

Als jullie me willen bereiken kan dit via de telefoon van de school of mail: 

juf.katleen@vbsdeleeroase.be  

Ik kijk dagelijks mijn e-mails na en reageer zo snel mogelijk op elke mail.  

 

Elke klas van “De Leeroase” draagt de naam van een dier. Ons klasje heet de ‘Dribbelklas’.  

 

Dribbel is een hondje uit de kinderboekenreeks van ‘Eric Hill’.  

Er zijn meer dan 75 verschillende boeken van Dribbel verschenen. 

De boekjes van Dribbel zijn bewerkt tot een tekenfilmserie. Het openingsliedje luidt: 

Dribbel, Dribbel, aardige hond, je bent zo zacht en je springt zo vrolijk rond. 

Als je aan me vraagt wie ik de leukste vind, zeg ik Dribbel mijn kleine vrind. 

 

Naast Dribbel hebben we nog iemand speciaal in de klas nl. Jules.  

Wie is klaspop Jules? 

Hij heeft 7 haren en een gekke neus. Jules heeft ook een mama, een papa, een zus en een 

opa. Oma is al een tijdje geleden gestorven. Verder heeft Jules nog een hond en een vis, een 

leuke buurman en buurvrouw en een vriendinnetje Louise. Jules is de vriend van iedere jonge 

kleuter! 

 

 

Samen met Dribbel en Jules beleven we de grootste avonturen in ons klasje!  



EEN DAGVERLOOP VAN DE KLEUTERKLAS 

 

In onze school is ochtendopvang voorzien. Deze begint om 7.30u tot 8.25u. Indien je kind 

naar de ochtendopvang komt kan je Lief bereiken op het nummer: 0497/73 25 92. 

 

Vanaf 8.25u tot 8.40u is er bewaking op de speelplaats. De kleuters mogen binnenkomen op 

de school via de blauwe poort (vooraan) of de groene poort (achteraan-tuin). De kleuters 

mogen zelf hun boekentasje in de rij (onder het afdak) zetten. De ouders blijven achter de 

blauwe lijn (vooraan) of buiten aan de groene poort. Ook voor de instappertjes is het beter 

om het afscheidsmomentje kort te houden. Wanneer kinderen met de fiets komen, is dit 

altijd via de groene poort. Daar staat het fietsenrek en kunnen de kleuters makkelijk 

geholpen worden.  

 

Om 8.40u starten de lessen. We starten elke ochtend met een gezamenlijk kringmoment. Het 

is tevens ook al het eerste leermoment van de dag. Daarna volgen er begeleide en 

zelfstandige activiteiten in de klas. Ook vaste toiletbezoekjes worden ingelast. 

 

Rond 10.00u eten de kleuters gezamenlijk hun fruit op. Gelieve het fruit geschild mee te 

geven met je kleuter. Van 10.20u-10.40u is het speeltijd. Daarna worden de activiteiten in 

de klas terug hervat.  

 

Om 12.00u gaan de kleuters die blijven ineten naar de eetzaal, kleuters die thuis gaan eten 

worden opgehaald aan de groene poort. De thuiseters worden terug verwacht aan de groene 

poort tussen 12.50u-13.05u.   

Om 13.05u gaat het belsignaal en starten we aan de namiddagactiviteiten.  

We eten dan ook weer gezamenlijk onze koek op en we mogen van 14.10u-14.30u buiten 

spelen tijdens de speeltijd.  

 

Tijdens het laatste lesuur werken we nog eens extra aan het ‘klasgevoel’. We sluiten de 

klasdag op een rustige manier af. We zetten ons in de zithoek, soms wordt er nog een 

verhaal gelezen, een liedje gezongen,… En dan is het al weer tijd om de jassen aan te doen 

en klaar te staan aan de groene poort, waar de kleuters mogen opgehaald worden om 

15.35u.  

 

Net zoals ’s morgen is er ’s avonds ook opvang voorzien. In de avondopvang is An 

verantwoordelijk. Deze begint om 15.50u tot 18.00u. Indien je kind naar de avondopvang 

komt, kan je An bereiken op het nummer: 0499/38 40 30.   

  

 

 



DE WERKING IN ONZE KLAS 

 

Onthaal en kalenders 

Elke ochtend komen we samen in onze zithoek en starten we met een welkomstlied. 

 

Op de eerste schooldag van uw kleuter krijgt hij/zij een kenteken toegewezen. Dit 

herkennen ze snel. Zo kunnen ze hun ‘werkjes’, kapstok,… onderscheiden van 

elkaar.  

 

In onze zithoek hangt een trein aan de muur. Elk kentekentje heeft een plaatsje in 

de trein. Wanneer een kindje afwezig is, wordt het kenteken omgedraaid. Zo zien 

onze kleuters goed welke kindjes er allemaal in ons klasje zijn.  

Ook zingen we ons liedje om de dagen van de week te oefenen en bespreken we 

kort het weer en kijken we naar onze daglijn.  

 

Hoekenwerking 

In de klas zijn er verschillende hoekjes aanwezig waar de kleuters op verschillende 

manieren tot leren kunnen komen. Elke hoek is voorzien van een duidelijk 

pictogram.  

Onze kleuters mogen vrij kiezen waar ze gaan spelen.  

Enkel in de poppenkamer hangen er 4 haakjes met 4 kettingen. Dit wil zeggen dat 

er maximum 4 kindjes tegelijk in de poppenkamer kunnen spelen. Wanneer er geen 

ketting meer hangt, is de hoek volzet en moeten onze kleuters even wachten.  

 

Thema’s  

In onze klas werken we met klasthema’s. Eén thema duurt 2 weken. Jullie krijgen 

wekelijks een themabrief (deze komt het weekend ervoor op Gimme), met daarop 

het thema waar we rond gaan werken (of vervolg thema voor de 2de week) en een 

korte opsomming van enkele activiteiten. Bij het kiezen van een thema houden we 

rekening met de interesses van de kleuters, een speciale gebeurtenis, een 

gezamenlijk project, ‘vaste’ thema’s zoals: Pasen, Sinterklaas, Kerstmis... De hoeken 

in de klas worden in de mate van het mogelijke ook aangekleed naargelang het 

thema, bijvoorbeeld: herfstblaadjes, ballen, watertafel, verkleedkledij e.d.  

Spelen is plezier maken! Spelenderwijs leren! 

 



Fruit- en koekmoment 

De kleuters eten elke voormiddag een stukje fruit. In de namiddag mogen ze hun 

koek opeten (geen koeken omhuld met chocolade). Op woensdag krijgen de 

kinderen een stukje fruit van de school. 

 

We eten het fruit op in onze klas (zithoek). Gelieve het fruit geschild mee te geven in 

een fruitdoosje en de koeken zonder verpakking mee te geven in een koekendoos. 

Dit laat het eetmoment vlotter verlopen. Ook is een gemakkelijke drinkbus zeer 

handig. Liefst dus geen drinkbus die ze vanboven moeten losdraaien waardoor ze 

het water in de beker kunnen gieten. Dit zorgt voor gemors en natte kleren.  

 

Toiletmomentjes 

Om ongelukjes te vermijden hebben we onze vaste toiletmomenten. 

Een ongelukje is natuurlijk snel gebeurd. Daarom vragen wij om voldoende 

reservekledij mee naar school te geven in een plastic zak. Deze zak blijft in de klas. 

Wanneer er een natte broek voorkomt, wordt deze verschoond en terug meegegeven 

naar huis. Gelieve de volgende schooldag nieuwe reservekledij mee te geven. 

 

Kindjes die nog niet zindelijk zijn mogen naar de klas komen met een 

pamperbroekje aan. Indien de pamper verschoond moet worden, zou ik dit graag 

met ‘plakpampers’ willen doen. Dit verloopt voor mij veel vlotter, zeker in de koude 

periodes.  

 

Het is NIET de taak van de juf om de kindjes zindelijk te maken. De pampers worden 

pas uitgelaten wanneer de kindjes zindelijk zijn. Wanneer het kindje met een 

pamper naar school komt, voorzie er ook extra voor in de klas. Deze worden op 

school bewaard. Wanneer deze op zijn steekt de juf een briefje in de boekentas.  

De klasjuf doet wel haar best om kindjes zo snel mogelijk zindelijk te maken en wil 

hierover zeker samenwerken met de ouders.  

 

Godsdienst 

We maken het stil door een stiltelied te zingen. De juf steekt een kaarsje aan. We 

maken ons klaar voor een kort gebedje en zingen hiervoor het volgende lied: 

1, 2, 3, 4 vingertjes 

en een dikke duim. 

Handje hier, en handje daar 

2 handjes bij elkaar.   

Elke dag leest de juf een ander gebedje voor. Soms, een willekeurig uit een boek, 

soms gaat het over het klasthema maar het kan ook gaan over iets wat in de klas 

gebeurd is (iets goeds of iets waar we nog aan moeten werken). 

 



PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 

Heen-en-weermapjes 

Wanneer er brieven worden meegegeven, gebeurt dit via kleine mapjes, zodat ze 

proper tot bij jullie geraken. Ik zou willen vragen om telkens het mapje leeg te 

maken en vervolgens terug in de boekentas te steken. Zo weet ik of iedereen de 

brieven ontvangen heeft.  

De meeste briefwisselingen gebeuren via het online communicatieplatform ‘Gimme’. 

De mapjes worden dus niet zo vaak gebruikt. 

 

Gimme ‘online communicatieplatform’ 

Gimme is een site/app waar allerlei belangrijke brieven op worden gepost. Ook de 

wekelijkse themabrieven en de foto’s die getrokken worden in de klas kunnen jullie 

lezen en bekijken op Gimme.  

Wanneer jullie kindje wordt ingeschreven krijgen jullie een verzoekje van Gimme via 

mail. Als je dan op de link klikt, kan je de brieven en foto’s bekijken. Het is heel 

belangrijk dat jullie proberen om met Gimme te werken! Anders lopen jullie heel wat 

info mis!  

Wanneer iets niet lukt, laat het mij dan zeker weten via mijn mailadres. Zo kan ik 

samen met jullie even nakijken wat het probleem is en helpen waar nodig.  

 

Handschoenen 

Tijdens de koude periodes kleden we ons natuurlijk warm aan. Daar horen ook 

warme handen bij. Om het makkelijk en vlot te laten verlopen, is het fijn als jullie je 

kapoen wanten laten dragen, i.p.v. handschoenen. Handschoentjes zijn vaak nog te 

moeilijk voor de kleuters om zelfstandig aan te doen.  

 

Hiep, hier hoera! 

Als je kleuter bijna jarig is, spreken we met u een datum af waarop we hem/haar 

gaan vieren in de klas. De jarige kleuter mag dan een traktatie meenemen voor al de 

klasvriendjes. Als je kleuter jarig is in het weekend of in de vakantie, kunnen we 

samen bekijken wanneer we hem/haar gaan vieren in de klas, voor of na het 

weekend/ de vakantie. 

Op die dag: 

- is onze jarige de helper van de dag 

- we hangen samen de verjaardagsslinger op 

- krijgt hij/zij een kroon 

- zingen we liedjes  

- mag de jarige de kaarsjes van de verjaardagstaart uitblazen 

- mag hij/zij een cadeautje kiezen uit de cadeautjestrommel 
 



- mag een ballon kiezen 

- mag de jarige trakteren. De traktatie wordt in de klas opgegeten. Snoep of 

speelgoed om te trakteren wordt niet toegelaten. Wat kan wel: wafels, cake, 

fruit,… . 

 

Medicatie op school 

De klasleerkracht mag geen medicatie toedienen. Tenzij de ouders een briefje 

meegeven in de boekentas met toestemming van de huisdokter. In geval van 

nood zoals een allergieaanval mag dit wel.  

 

Op uitstap 

Af en toe komt het wel eens voor dat we een klasuitstapje maken. Hiervoor willen 

we graag jullie hulp inschakelen om de kleuters naar de locatie te brengen. Jullie 

worden op tijd verwittigd via mail. De kleuters en ik zouden jullie heel dankbaar 

zijn.  

Let er wel op dat er niet genoeg autostoelen zijn voor elk kind. Wanneer we een 

klasuitstapje maken, mogen alle kindjes hun autozitje meenemen. Wel liefst 

eentje zonder rugleuning.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPS OM JOUW ZOON OF DOCHTER VOOR TE BEREIDEN NAAR DE EERSTE 

SCHOOLDAG 

Kleuters leren heel wat in hun nieuwe klasje! Ze leren zelf hun jas aantrekken, 

hun broek optrekken na een toiletbezoek, en hun boekentas open- en 

dichtdoen,… Ze leren om ‘zelfredzaam’ te zijn. Maar we helpen ze natuurlijk 

heel graag mee op weg.  

 

Hier alvast enkele tips om het voor uw kleuter alvast wat te vergemakkelijken: 

- Probeer om een praktisch te openen boekentas/rugzak mee te geven naar 

school. 

- Handig als je kind een makkelijke broek of rok draagt. Dit om tijdens de 

toiletbezoekjes succeservaringen te creëren.  

- Je kan thuis samen met je kind al eens in boekjes kijken over ‘naar school 

gaan’ en ‘afscheid nemen’.  

- Probeer om je afscheidsmomenten aan de schoolpoort kort te houden om 

het vlotter te laten verlopen.  

Ben je nieuwsgierig naar de sfeer in onze school?  

Scan dan maar alvast deze QR-code, en geniet van leuke sfeerbeelden 

bij De Leeroase.  

 

 

 

   Een heel warm welkom!  

 

  


