
Welkom in de A-HA! school! 

Schooluren 

Je kan op school terecht vanaf 8 u. 
De lessen starten ’s morgens om 8.30 u. en eindigen om 15.25 u. 
Er is middagpauze tussen 12.05 u. en 13.30 u. 
Op woensdag is de school uit om 12.05 u. 
 
 
Op tijd op school 
 
De schoolbel gaat om 8.30 u. Zorg er a.u.b. voor dat uw kind tijdig aanwezig is op school 
zodat iedereen de dag op een aangename manier kan starten. 
 
Brengen en afhalen van de kleuters 
 
De kinderen van de kleuterschool komen ’ s morgens tussen 8u. en 8.30u. binnen via de 
poort in de Nieuwstraat. Bij uitzondering van de nieuwe instappers neem je dus verder altijd 
afscheid aan de poort. Er staat steeds iemand van het kleuterteam aan de poort alsook op 
de speelplaats.  

Kinderen die een halve dag komen, kunnen worden afgehaald aan de refter om 12.05 u. De 
blauwe poort (Schoolstraat) wordt geopend tussen 12.05 u. en 12.15 u.  
 
Voorlopig gaat het ophalen nog volgens de corona maatregels:  
De school betreden doe je met mondmasker. Om 15.25u. wachten alle ouders (zowel 
kleuter-als lagere school!) aan de poort in de Nieuwstraat. Wanneer deze open gaat volgen 
de ouders de voorziene looproute en iedereen verlaat de school via de blauwe poort in de 
Schoolstraat. 
Je mag op de speelplaats op je kleuter wachten aan het houten poortje. De juffen sturen dan 
je kind tot bij jou. De jongste kleuters blijven in de klas wachten en de oudste kleuters onder 
het afdak. 
 
Als er een andere persoon dan de ouders uw kleuter komt afhalen, gelieve dit dan te noteren 
in het heen-  en weerschriftje. 
Vanaf 15.30 u. speelt je kind aan het speeltuig naast de buitenschoolse kinderopvang 
‘Kokon’. Om 15.40 u. gaan alle kindjes die niet opgehaald zijn naar Kokon. Vergeet niet je 
kind op voorhand daar aan te melden en in te schrijven! 
 
Buitenschoolse kinderopvang Kokon 

Op schooldagen kan uw kind ’s morgens bij kokon terecht tussen  7 u. en 8 u. en na de 
schooluren tussen 15 .40 u. en 18 u. Kinderen die na school naar kokon gaan mogen een 
koekje meenemen om daar op te smullen. Woensdagmiddag worden de kinderen om 12.15 
u. naar kokon gebracht en kunnen ze daar hun boterhammen opeten en spelen tot 18 u.  
Meer info en contactgegevens vindt u op www.kontich.be/kokon . 
 
 

 



’s Middags eten op school 

Voor de kleuters die blijven eten op school, is er water, thee of melk voorzien. Dit hoeft u dus 
niet mee te geven. Gelieve op de brooddoos duidelijk de naam van uw kind te schrijven. Zo 
kunnen verloren brooddozen aan de juiste eigenaar terug gegeven worden.  

Omdat we gezonde voeding belangrijk vinden staan we geen snoep toe in de brooddoos. 
Dus gelieve geen snoepjes of koekjes mee te geven a.u.b. 
Als extraatje mag u wel een gezonde snack meegeven. (bv. fruit, snoeptomaatjes, wortelen, 
rozijntjes, noten,…) 
 
 
Heen-en weer schriftje 
 
Uw kind krijgt in begin van het schooljaar een heen-en weerschriftje mee. In dit schriftje 
staan alle gegevens van de school en de klasjuf. Wij vragen om alle gegevens van uw kind 
hier zelf in te vullen, en dagelijks het schriftje na te kijken.  Dit heen-en weerschriftje 
bevat ook een overzicht van alle verlof-en feestdagen. Het schriftje gaat elke dag mee met 
de kleuter naar huis en komt ook elke dag mee terug naar de klas. Dit schriftje wordt vooral 
gebruikt om de dagelijkse ouder-leerkracht communicatie vlot te laten verlopen. Gelieve 
geen last-minute boodschappen te e-mailen naar de leerkracht. Informatie die voor diezelfde 
dag belangrijk is wordt in het heen en weerschriftje genoteerd. Briefwisseling zal via mail 
gebeuren. 

 

Persoonlijke spullen naamtekenen a.u.b. 

Zorg ervoor dat al het materiaal (jas, boekentas, brooddoos, sjaals, mutsen, … .) voorzien is 
van de naam van uw kind. Zo is het makkelijker voor ons om het materiaal te herkennen en 
aan de juiste ‘eigenaar’ terug te bezorgen. Verloren voorwerpen worden verzameld aan de 
kapstok achter de refter. Wij willen uitdrukkelijk vragen om géén speelgoed van thuis mee te 
brengen. Dit om ruzie te voorkomen. De juffen zijn niet verantwoordelijk voor speelgoed dat 
verloren gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oudercontact 

In het begin van het schooljaar organiseren we een gezamenlijke infoavond waarin de juffen 
een woordje uitleg geven over de klaswerking.  

In de loop van het schooljaar organiseren we op twee momenten een individueel 
oudercontact in de kleuterschool. Wij hopen u op elk oudercontact te ontmoeten. Tijdens het 
oudercontact bespreken we de ontwikkeling van je kind alsook hun betrokkenheid en 
welbevinden in de klas. Om die reden is het niet wenselijk dat kleuters bij het oudercontact 
aanwezig zijn. 

Uiteraard bent u buiten deze momenten steeds welkom bij de klas leerkracht voor al uw 
vragen. 

Afwezigheden  

Bij ziekte of afwezigheid mag u de school verwittigen. (03 457 06 04 ) 
Heeft uw kind een besmettelijke ziekte gelieve dit ook even te melden a.u.b. Wanneer uw 
kind ziek is, vragen we met aandrang om het niet naar school te sturen. 
 
 
Medicatie 

Er wordt geen medicatie toegediend door de klasleerkracht. In uitzonderlijke gevallen kan dit 
toegestaan worden na bevraging bij de directie en dit kan enkel op voorschrift van een 
bevoegde arts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen: 
 
De kapoenen. 
 
De jongste kleuters (2,5 en 3-jarigen) beginnen hun schoolloopbaan in de bijtjesklas of de 
kikkerklas waar ze kunnen wennen aan het schoolleven. 

Juf Katrien en juf Eefke zullen dit schooljaar starten met één klas waarin ze zullen co-
teachen. Concreet betekent dit dat jullie kinderen zullen begeleid worden door twee juffen. 
Op deze manier kunnen we in het begin van het schooljaar beter inzetten op het aanleren 
van de klaswerking en het kennen van de klasafspraken.  Bij elke instap, na een vakantie, 
wordt de groep dus telkens een beetje groter. Vanaf het moment dat we voelen dat de klas 
op zijn maximale capaciteit zit, stopt de co-teaching en start juf Eefke met een nieuwe 
klasgroep specifiek voor de jongste kleuters, de instappers. Dit in de kikkerklas. De kinderen 
die dan instappen tijdens het verdere schooljaar sluiten dan aan in de kikkerklas. Hierdoor is 
er meer ruimte en tijd om in te spelen op de behoeften van deze 2,5-jarigen.  

 

Juf Katrien (bijtjesklas)  

Juf Katrien werkt 4/5de: maandag- en dondernamiddag worden de bijtjes opgevangen door onze 
kinderverzorgster Juf Aleksandra. 

 

Juf Eefke (kikkerklas) 

Juf Eefke werkt 4/5de dinsdag - en vrijdagnamiddag worden de kikkertjes opgevangen door onze 
kinderverzorgster Juf Aleksandra. 

 



Kinderverzorgster 

 

 

Juf Aleksandra 

De ravotters 

De oudste kleuters (4 en 5-jarigen) zetten hun kleutercarrière voort in de muisjesklas  
of de uiltjesklas. 

                       

                 Juf Ann                                             Meester Erwin en Juf Peggy              
              ( uiltjesklas)                                                   (  muisjesklas ) 

 

 

 

 

 



Lichamelijke opvoeding 

De kleuters turnen tweemaal per week, op dinsdag en woensdag.  
Hiervoor moet je GEEN turnpantoffels aankopen de kleuters turnen op hun blote 
voeten. De turnlessen worden verzorgd door Juf Inge, de turnjuf.  
 

 
Juf Inge 
 
Zorg op school 
Zorgwerking is er voor alle kinderen van onze school. Kleuters die wat extra 
uitdagingen of ondersteuning nodig hebben buiten de klaswerking krijgen dit van de 
zorgjuf juf Peggy.  
Indien er extra ondersteuning gewenst is bespreekt de klasjuf dit met de ouders, de 
zorgjuffen en eventueel ook op het MDO (multi disciplinair overleg) met het CLB.  
 

 

Juf Peggy 

 

 

 

 

 

 

 



Enkele praktische afspraken

Eten en drinken op school

Elk dag, voor de speeltijd eten onze kleuters fruit op school
stukjes te snijden en in een potje mee te geven. 
stukjes worden gesneden maar wel graag in een bananendoos en niet los in de 
boekentas.  

Op school drinken alle kinder
vullen we ze op school weer bij. Doorheen de dag moedigen we de kinderen 
geregeld aan om voldoende te drinken. Water mag je meegeven in een herbruikbare 
drinkbus, andere fruit- of fris

Gelieve drinkenbussen en potjes fruit 

In de brooddoos staan wij geen koekjes of snoepjes toe, dit om bedeltochten 
de kinderen te voorkomen. Wil je
boterhammen, dan kan je dit doen met zuivelproducten, groentjes
een stukje fruit. 

Hygiëne op school 

Gelieve met uw kleuter een doos zakdoeken en vochtige doekjes mee te geven. Als 
de dozen op zijn geven we een seintje via het heen
de kleuters aan zelf hun neus proper te leren maken.

Zelfredzaamheid 

In de groei naar zelfstandigheid is het toiletbezoek erg belangrijk. We vragen dan ook 
om uw kleuter gemakkelijke k
Moeilijke knopen en spannende broeken zijn niet altijd even evident. 

In de winter graag wanten i.p.v. handschoenen
door de mouwen van de jas). Dit is een stuk makkelijker om aan te doen en kunnen 
de kleuters vaak ook al zelf. 50 handjes met wiebelende vingers in hand
wurmen is een heel karwei.
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De kapoenleefgroepen: 

 

De 2,5- en 3jarigen zijn verdeeld over twee klassen:de bijtjesklas en de kikkerklas. 

Juf Eefke en juf Katrien zullen dit schooljaar starten met één klas waarin ze zullen  
co-teachen. Na verloop van tijd splitsen we op en neemt Juf Eefke de 2,5 jarigen 
voor haar rekening in de kikkerklas. Onze jongste kapoentjes kunnen zo in een 
kleinere klasgroep rustig wennen aan het schoolleven. Onze 2,5 of 3 jarigen die 
openstaan voor al iets meer uitdaging krijgen deze dan van Juf Katrien in de 
bijtjesklas.   

Elke kleuter krijgt een symbooltje. Dit symbool wordt gebruikt om tekeningen 
herkenbaar te maken en om hun plekje voor de jas en boekentas aan te duiden,… 

Bij de jongste kleuters leggen we vooral de nadruk op het ‘naar school gaan’.  
Afscheid nemen van mama en papa, kennismaken met nieuwe vriendjes en de juf, 
samen spelen en delen in de klas.  

Zelfredzaamheid staat steeds centraal.  We moedigen de kleuters aan om alles zelf 
te doen want dit is erg belangrijk in het groeiproces naar schoolrijpheid en 
zelfstandigheid. 

Aanbod en activiteiten 

Het schooljaar wordt opgebouwd volgens thema’s. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
vanuit de belevingswereld van de kleuters gewerkt. 
Uiteraard komen ook de jaarfeesten en seizoenen aan bod.  
Meestal is er één hoofdactiviteit onder begeleiding en zijn er verschillende 
keuzeactiviteiten waarbij de kleuters zelfstandig of onder gedeeltelijke begeleiding 
aan het werk kunnen. 
De activiteiten kunnen klassikaal, in een kleine groep of individueel zijn. 



 

 
Samen met onze klaspop Jules gaan we op ontdekking in onze klas en onze school.  
Samen knutselen, spelen, bewegen, naar verhalen luisteren en zingen om het naar 
schoolgaan te ervaren.“Dag Jules” is een taalprogramma dat aan de hand van 
dagdagelijkse thema’s de kinderen de wereld laat ontdekken.  

 
Hoekenwerk: 

Onze klas is opgedeeld in verschillende speelhoeken.  De kinderen gaan aan de slag 
in de poppenhoek, bouwhoek, boekenhoek, knutselhoek, puzzelhoek, 
experimenteerhoek, zandhoek en onthaalhoek.  In deze hoeken worden er 
activiteiten gegeven waar de ontwikkelingsaspecten centraal staan.  We werken hier 
rond taal, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie en beweging. 

Elke speelhoek wordt aangeduid met een pictogram van Jules. 

Dagverloop: 

 

In de gang heeft iedere kleuter zijn eigen kapstok, voorzien van zijn symbool.  We 
doen de jassen uit en hangen die aan de kapstok. 

In de klas maakt iedereen zijn boekentas zelf leeg. Brooddoos, fruit, drinkbus en 
schriftje, … alles wordt op de juiste plaats gelegd.  Als alles op orde is, gaan we even 
naar het toilet en verzamelen we in de kring voor het onthaal.   

We kijken wie er is, zetten de kalenders juist en kiezen het helpertje van de dag.   

Tijdens het onthaal kunnen er verschillende klassikale activiteiten aangeboden 
worden: bv. een lied, een verhaal, een spelletje, …. 



Na het onthaal gaan we aan de slag in onze klas. 

Rond 09.30 u. ruimen we op, gaan we eerst naar het toilet en houden dan een fruit- 
en drinkmoment.  We doen onze jassen aan voor de speeltijd. Na de speeltijd gaan 
we verder met onze activiteiten. 

Om 11.30 u. gaan de kleuters die nog een middagdutje doen naar de slaapklas met 
juf Eefke om hun boterhammetjes op te eten. Vanaf 12. 00 u. neemt onze 
kinderverzorgster, juf Aleksandra het over en worden alle kleuters te slapen gelegd. 
De kleuters kunnen slapen van 12. 00 u. tot 13. 15 u.  

Kindjes die geen middagdutje meer doen ruimen alles op rond 11. 45 u. en maken 
zich klaar om naar de refter te gaan.  

Tussen 12. 30 u. en 13. 30 u. mag iedereen buiten spelen. We laten ons niet 
tegenhouden door een paar regendruppels dus voorzie zeker een waterdichte jas 
aangepast aan het seizoen. Regenlaarzen of sneeuwlaarzen in de winter, een 
warme muts, wanten en sjaal zijn zeker géén overbodige luxe wanneer we een uur 
iedere middag buitenspelen. Bij extreme koude of regenval spelen onze kleuters in 
de turnzaal.  

                     

 

Om 13.30 u. gaat de middagbel. Na onze boekentas te hebben ingeladen en een 
kort onthaal in de zithoek en bezoek aan het toilet mogen de kinderen vrij spelen in 
de klas. De bijtjes en kikkers doen geregeld een ‘opendeurtje’. De kleuters zijn dan 
vrij om te kiezen of ze in de bijtjes- of kikkerklas spelen.  

Rond 15.00 u. zorgen we dat onze klas weer netjes is en sluiten we de dag af in 
onze kring. 

Om 15.25 u. gaat de bel en is het tijd om naar huis te gaan. 
 
 



Zindelijkheid, toiletbezoek en reservekledij 

 

Aangrenzend aan onze klas bevinden zich toiletjes op kleutermaat. We hebben ook 
enkele potjes ter beschikking voor kindjes die zich hier beter bij voelen. Je kind kan 
dus steeds naar toilet doorheen de dag. De juffen moedigen alle kleuters aan om op 
vaste tijdstippen naar toilet te gaan. 

Wat is zindelijkheid? 

Een kind is zindelijk als het voelt dat het pipi of kaka moet doen en het kan ophouden 
tot op het potje of op het toilet. 

De school verwacht van de ouders dat de zindelijkheidstraining reeds is opgestart bij 
aanvang van de schoolcarrière. De kinderen hebben immers de leeftijd bereikt 
waarop ze zindelijk zouden moeten zijn, rekening houdend met uitzonderingen 
uiteraard. Graag de school vooraf op de hoogte brengen wanneer je kindje nog niet 
zindelijk is. Er worden dan afspraken gemaakt tussen school en ouders, bijvoorbeeld 
over het dragen van een luierbroekje, over het wel of niet halve dagen naar school 
komen. Dit wordt individueel bekeken. 

Zelfs als je kindje al een tijdje zindelijk is, kunnen ongelukjes nog gebeuren. De 
kleuterklas is immers nieuw en spannend. Je kind zal tijdens het spelen misschien 
even vergeten dat het moet plassen. Wees niet te ongerust wanneer je kindje na de 
instap even een terugval heeft qua zindelijkheid. Van zodra je kapoen zich thuis voelt 
in ons klasje zal de zindelijkheid vast ook weer beter gaan.  

 Je voorziet best een zakje (met de naam van je kindje erop) waarin voldoende 
reservekledij zit dat op school mag blijven. Indien er reservekledij van de school 
wordt gebruikt gelieve dit dan te wassen en weer terug te bezorgen.   

Knutselwerkjes en liedjes en versjes 

Tekeningen en werkjes die de kinderen maken worden regelmatig meegegeven naar 
huis. Liedjes en versjes en fotootjes worden gedeeld via onze ‘padlet’. 
Op deze manier kan je samen met je kleuter kijken wat er allemaal leeft in de klas en 
kan je kindje dan thuis vertellen over zijn/haar belevenissen in de klas. 
 
 



Verjaardag in de klas 

 

Als de tijd daar is om fier drie of vier vingers in de lucht te steken maken we natuurlijk 
ook werk van je kleine spruit zijn/haar verjaardag. Gelieve even op voorhand af te 
spreken met de juf wanneer u juist wil dat de verjaardag gevierd wordt. (bv. als uw 
kind tijdens de vakantie of op een vrije dag jarig is.) 

 

 

Trakteren: 

U mag iets individueel, voorverpakt meegeven dat de kleuters samen kunnen 
opeten. Bijvoorbeeld; koekjes, rozijntjes, smarties, cakejes. Hoe jammer het ook is 
wegens corona even geen zelfgemaakte cakes of koekjes aub! 
Wij vragen om GEEN persoonlijke traktatiezakjes met speelgoedjes te geven voor 
ieder kind. Het lijkt ons leuker om de klas te trakteren met een puzzel, prentenboek, 
gezelschapsspelletje. Stoepkrijt, zandbakspeelgoed, een bal, …voor op de 
speelplaats is ook altijd heel leuk!  
 
Zo, dat is een hele boterham aan informatie. Wij hopen dat je kapoen een super start 
maakt en een fantastisch leuk schooljaar tegemoet gaat. 

Heeft u nog vragen/opmerkingen/bezorgdheden? 

Aarzel dan niet om ons aan te spreken! 

 


