
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLUREN 

De schooluren gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u25 tot 12u00 en van 
13u25 tot 15u20, op woensdag van 8u25 tot 12u00.  

Kom jij ook op tijd naar ons klasje? Ook wij willen jou er graag bij vanaf het eerste moment van de 
dag! 

 

SPELEND LEREN EN ONTDEKKEN! 

Een dagje in de klas wordt afgewisseld met gezamenlijke activiteiten in de kring (waarneming, 
muziekspel, zintuiglijk spel,…), activiteiten in kleine groepjes en hoekmomenten (poppenhoek, 
blokkenhoek, knutselhoek, boekenhoek,…). Zo krijgen onze peutertjes voldoende de kans om 
spelend te ontdekken en zo allerlei ervaringen op te doen!  

 

 

Dag lieve vriendjes, 

Kennen jullie ons al? Even voorstellen…  
Wij zijn Jules, Heksje Mimi, Anna en Wannes! 

Net zoals jullie gaan ook wij voor de eerste keer naar school… 
Dit is best wel spannend! Spelen, leren, zingen, dansen, samen 

plezier maken, … SAMEN met jou gaan we op ontdekking! 

 

 

Infobrochure 
- Jongste kleuters - 

(Juf Mariane & Juf Sofie, Juf Delphine, Juf Caroline & Juf Gwen) 



HEEN- EN WEERMAPJE 

Iedere kleuter heeft een ‘heen- en weermapje’ in de boekentas zitten. De briefjes van de school mag 
je steeds uit het mapje halen en thuis houden. Het mapje geef je terug mee in de boekentas. De 
meeste communicatie verloopt via Smartschool. Enkel facturen, themabriefjes, briefjes van de juf,… 
kunnen in het mapje zitten. Wil je iets vragen? Stop gerust een briefje in het mapje. Als de briefjes uit 
de mapjes zijn, weten we dat ze gelezen zijn… 

 

THEMABRIEFJE 

Elke week of 2 weken werken wij samen rond een bepaald thema. Via het themabriefje of de 
klasfacebook kunnen jullie een beetje volgen wat wij in de klas allemaal uitspoken en inpikken op 
wat je kleuter komt vertellen! 

Vraag aan de klasjuf gerust om je toe te voegen op de facebookgroep van de klas. Dit is een private 
groep, enkel voor ouders, eventueel grootouders! 

 

ZINDELIJKHEID 

Onze school stimuleert zindelijkheid! Door middel van intensieve training zowel thuis als op school!  

Onze kinderverzorgster helpt in de begeleiding van dit proces. Ook ongelukjes gebeuren; 
 brengen jullie voldoende reservekledij mee? (slipjes, broekjes, kousen, plastic zakjes, …) 

 

WIST JE DAT… 

• je alle info en afspraken kan terugvinden op onze “KIJKWIJZER”? 
Je kan deze hieronder terugvinden!  

• er buitenschoolse opvang is (Spinibo), van 7u tot 19u, of opvang via de crèche, verbonden 
aan onze school. 

• wij heel wat schoolse activiteiten organiseren zoals grootouderfeest, kerstfeest, 
schoolfeest,…waar ook jullie van harte welkom zijn? 

• wij warme maaltijden serveren op onze school? (gelieve de bestelling steeds binnen 
de afgesproken data online in te vullen) 

• wij tutjes, knuffeltjes eigenlijk niet meer nodig hebben en ze liever in de boekentas of zelfs 
thuis bewaren? 

• wij speelgoedjes thuis laten, zo gaat er niets verloren… 
• het handig is dat de naam van jouw peuter in de jas, muts, sjaal, brooddoos staat? 
• wij eigenlijk al veel zelf willen doen? Jasje aandoen, broekje aan -en uit doen, neusje snuiten, 

handjes wassen,… 
• wist je dat wij vooral heel blij zijn om jouw peuter te mogen verwelkomen in de klas? 

 

Alvast veel groetjes en tot binnenkort! 
 
Juf Mariane & Juf Sofie (De Julesklas        )Juf Delphine (Heksje Mimi klas         ), 
juf Caroline (De Annaklas          ) & Juf Gwen (De Wannesklas          )  



 

 
KIJKWIJZER “Jongste kleuters” 

 
 
 
 

 
Basisschool Vijverbeek Asse 
Nieuwstraat 124 
1730 ASSE  
02/451 61 02 
 
 
In de voormiddag eten we fruit. Breng elke dag 
fruit mee in een doosje (liefs gesneden) uitz. 
Banaan. 
 
In de namiddag eten we een koekje! 
 (geen chocolade) 
 
 
 
 
 
 

 
We gaan 2 keer per week turnen:  

 
 
Gelieve je kleuter die dag 
makkelijke kledij aan te 
doen! 

 
Wat kan in de boekentas: 
 
- Flesje en of drinkbus gevuld met water of melk. 
- Fruit in een doosje (VM) 
- Eventueel brooddoos 
- Koek in een doosje (NM) 
 
 
 
 
 

 
ALLES NAAMTEKENEN! 

 
Afspraken: 
 
- Graag op tijd komen! 
 
- Heen en weer mapje: Zo snel mogelijk 
nakijken en mapje terugbezorgen. 
 
- Zo veel mogelijk naamtekenen. (ook kledij) 
 
- Warme maaltijden tijdig bestellen. 

 
Verjaardag: 
 

- Geen individuele geschenkjes.  Klascadeau mag maar voel je zeker niet verplicht! 
- Traktatie: GEEN! Wegens covid 19 

 
Bij de start van het schooljaar:  
 

- Graag reservekledij meebrengen (kousjes ook niet vergeten). Deze blijven op school.  
- 1 doos papieren zakdoekjes en 1 pakje vochtige doekjes meebrengen. 


