
KLEUTERSCHOOL
INFOBOEKJE A-HA! SCHOOL, KONTICH

SCHOOLJAAR 2022 - 2023



Zorg dat je kleuter zijn/haar spullen vlot in de boekentas
passen en deze groot genoeg is.

reservekledij

Indien je kleuter in de kikker- of bijtjesklas zit, mag je een zakje met
reservekledij voorzien die op school blijft liggen. Ook als je kindje al een tijd
zindelijk is, komt reservekledij vaak nog van pas. (Bv. natte mouwen door de
handen te wassen, gevallen in een plas,...)
Gelieve telkens je nieuwe reservekledij meegeeft de naam van je kind
duidelijk op het zakje te noteren.

Ik ga naar school en neem mee...
een boekentas

een herbruikbare drinkbus
Let erop dat de drinkbus niet lekt en je
kindje deze zelf kan openen en sluiten.een brooddoos

een doos zakdoeken en 
een pakje vochtige doekjes

In het begin van het schooljaar nemen alle kinderen een
doos zakdoeken en een pakje vochtige doekjes mee naar
school. Als ze tijdens het schooljaar op geraken geven we

een seintje. 

indien nodig bij fruit moment
of lunch: vorkjes en lepels

meebrengen van thuis

doosje voor fruit of groentjes

bananen in
bananendoosje

heen-en-weer-mapje
dit mapje wordt door 

de klasleerkracht voorzien



7.00 - 8.00 u. vooropvang BKO kokon

8.00 - 8.30 u. ochtendbewaking op de speelplaats

8.30 u. start schooldag

8.30 -  10.10 u. lestijd

10.10 u. - 10.25 u. speeltijd op de speelplaats

12.05 - 12.30 u. middagpauze (lunch in de refter)

12.30 - 13.30 u. middagpauze (buiten spelen)

13.30 - 15.10 u. lestijd

15.10 - 15.25 u. speeltijd op de speelplaats

15.25 u. einde schooldag

15.30 - 15.40 u nabewaking

15.40 - 18.00 u. opvang BKO kokon

Kleuters die nog een middagdutje doen, eten in de

slaapklas tussen 11u30 en 12u00.

Tussen 12u00 en 13u00 

kunnen ze slapen. 

Een dag in de kleuterschool



De kinderen van de kleuterschool komen ’ s morgens tussen 8u. en 8.30u. binnen via
de poort in de Nieuwstraat daar neem je afscheid van je kind waarna die zelf de
speelplaats opwandelt en zijn/haar boekentas in het juiste rek zet.  

Brengen en ophalen van je kleuter

Is een hele schooldag nog te vermoeiend voor je kleuter? 
Dan kan je 's middags je kindje ophalen aan de refter. 
De blauwe poort (Schoolstraat) wordt geopend 
tussen 12.05 u. en 12.15 u. 
 

Ochtend

Middag

Einde schooldag
De kleuters van de kikker- en bijtjesklas worden
opgehaald in de klas. De kleuters van de uilen- en
muisjesklas worden opgehaald onder het afdak van de
kleuterschool. 
Tussen 15.30 en 15.40 u spelen de kleuters die nog
niet zijn opgehaald onder toezicht van een
kleuterleerkracht aan het speeltuig voor de
buitenschoolse kinderopvang KOKON.
Kindjes die om 15.40 u. niet zijn opgehaald, worden bij
KOKON ingeschreven. Deze opvang is betalend. 
Meer info kan je vinden op:
https://www.kontich.be/kokon

rode rek = kikkers  geel rek = bijtjes  groen rek = uiltjes  blauw rek = muisjes

Aan de poort en op de speelplaats staat iemand van het kleuterteam om kinderen te
begeleiden en troosten indien nodig.
De ouders van nieuwe instappers mogen hun kindje tot op de speelplaats brengen
en helpen hun boekentas weg te zetten. Van zodra je kindje gewend is aan het
schoolleven en al eventjes naar school komt, vragen wij om je kindje ook te leren
afscheid nemen aan de schoolpoort.



communicatie

brieven, info over uitstappen, uitnodiging tot
oudercontact, info over schoolevenementen, enz...

via mail

dagelijkse communicatie met de klasleerkracht: bv.
wie je kind komt ophalen, vragen, info die voor die
dag belangrijk is,...

heen- en weer mapje

foto's

foto's zijn te bekijken op onze schoolwebsite:
www.ahaschool.be  >foto's

Een praatje, even informeren hoe de dag is gegaan,
kan na school. Wil je iets belangrijk bespreken dan
plannen we graag een oudercontact.

oudercontact

Twee keer per jaar voorzien wij een oudercontact.
Heb je buiten deze momenten nood aan een
gesprek mag je altijd de leerkracht aanspreken. 



een extraatje bij de
boterhammen mag:

groentjes, fruit, yoghurt,
noten of rozijnen

Drank en voeding op school
Voormiddag: gezond tussendoortje

Middag: lunch

BKO KOKON

groenten of fruit: 
voorgesneden in een potje

herbruikbare drinkfles
gevuld met water. 

Bij de lunch wordt water uit
eigen drinkfles gedronken. 

brooddoos met gezonde lunch

geen koekjes, chips of snoepjes

Kleuters die na school naar de BKO
kokon gaan mogen een koekje of extra

stukje fruit meenemen.



 Kledij en de seizoenen op school
Vuil worden is een vanzelfsprekend gevolg van kinderen die spelen,

leren en de wereld ontdekken. Lekker kliederen met verf en lijm,
moddersoep maken, ravotten op de speelplaats, …het hoort er

allemaal bij. Draag daarom kleren die mogen vuil worden.

Wij laten ons niet tegenhouden door wat regendruppels. 
Ook bij regenweer spelen we buiten. Een warme en waterdichte jas

en regenlaarzen zijn dus handig. 
Als het te hard regent schuilen we onder het afdak of 

spelen we in de turnzaal.

Bij heel zonnig weer graag je kindje 's
morgens al even insmeren met

zonnecrème. Rond de middag zullen
we dit nog eens herhalen. Je mag

zonnecrème meegeven met de naam
van je kindje op geschreven.

Voor de meeste kleuters zijn wanten (met een
touwtje door de mouwen van de jas) het minst

tijdrovend om aan te doen. Wanneer je kindje met
handschoenen naar school komt verwachten wij dat

ze deze zelfstandig kunnen aan- en uitdoen. 
Graag alle accessoires, muts, sjaal,...voorzien van

naam a.u.b.



eigen materiaal en zelfredzaamheidl

school ouders
Graag alle spullen voorzien van de naam

van je kind.

Ook al is je kindje (nog maar) een
kleuter...Leg ze toch al uit dat ze

verantwoordelijk zijn voor hun eigen spullen.

Wij voorzien: een kapstok, boekentassenrek
en in de klas staat een kast waar alle kinderen

een vakje hebben voor hun persoonlijke
spullen.

Wij herinneren de kinderen er regelmatig aan
om hun jas netjes op te hangen en hun
spullen op de juiste plek op te bergen. 

Spullen waar geen naam op staat worden bij
de verloren voorwerpen gelegd.

Oefen thuis ook al met zorg te dragen voor
eigen materiaal.

Het is belangrijk dat je kind zelfredzaam wordt. 
Het is goed voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van je kind. 

Je kunt de zelfredzaamheid van je kind ondersteunen door de volgende stappen aan te houden:
voordoen, samendoen, alleen laten proberen, zelf doen. 

Zelfredzaamheid betekent niet dat je kind álles zelf moet kunnen. Weten hoe je om hulp vraagt,
is ook een vorm van zelfredzaamheid. Het is een leerproces waar ouders en leerkrachten

samen in ondersteunen. 



zorgleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: de blije snoetjes wanneer
sinterklaas is geweest, kinderen zien genieten van knutselen en
smossen met verf, zand, lijm,... de koffiepauze 

 Maak kennis met...
naam: juf Eefke

contactgegevens: eefke.vandenberg@ahaschool.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 15 februari
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

turnleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: paars en muntgroen
Lievelingseten: sushi en italiaans eten

Lievelingsbezigheid na school: op uitstapjes gaan met mijn 2
kindjes en man, zingen, zwemmen, lezen, lekker gaan eten en
naar de cinema gaan.

Lievelingsdrankje: latté machiato, aperol spritz, ice tea green

van sep t.e.m. dec

vanaf januari

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen



Lievelingsmomentje(s) op school: de namiddag want dan is er
lekker veel tijd om samen te spelen, knuffelen, lezen,...

zorgleerkracht

 Maak kennis met...
naam: juf Katrien

contactgegevens: katrien.debie@ahaschool.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 21 april
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

turnleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: muntgroen
Lievelingseten: witloof met kaas en ham uit de oven

Lievelingsbezigheid na school: lezen, sauna en wellness,
fietsen, badmomentjes, weekendjes weg, planten, deco en
shoppen.

Lievelingsdrankje: gin tonic of verse thee

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen



zorgleerkracht

klasleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: voorlezen, spelletjes spelen,
buiten de natuur ontdekken

 Maak kennis met...
naam: juf Peggy

contactgegevens: peggy.serrien@ahaschool.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 11 augustus
op school ben ik:
directeur

turnleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: oud-roze
Lievelingseten: mosselen, gebakjes

Lievelingsbezigheid na school: wandelen met de vriendinnen,
reizen met het gezin, leuke restaurantjes bezoeken

Lievelingsdrankje: een kopje koffie, cava, pastis, cola zero

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen

donderdag

woensdag



turnleerkracht

kinderverzorgster

zorgleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: kinderen zien genieten en
spelen, peuters laten rusten in het slaapklasje

 Maak kennis met...
naam: juf Aleksandra

contactgegevens: aleksandra.marcinkowska@ahaschool.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 8 mei
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: paars
Lievelingseten: spaghetti en frietjes met mayonaise

Lievelingsbezigheid na school:  leuke momenten met mijn
kinderen en man, lekker gaan eten, wandelen,...

Lievelingsdrankje: koffie, een lekkere cocktail

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen



zorgleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: gezellig samen voorlezen, op
stap gaan met onze bengels.

 Maak kennis met...
naam: juf Ann

contactgegevens: ann.jacobs@ahaschool.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 8 december
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

turnleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: blauw
Lievelingseten: pasta

Lievelingsbezigheid na school: keramieken met de vriendinnen,
op stap met ons gezin, een goed boek lezen.

Lievelingsdrankje: een kopje koffie, cava

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen



zorgleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: muzieklessen in de klas, 
koffie drinken met juf Peggy

 Maak kennis met...
naam: meester Erwin

contactgegevens: erwin.bernolet@ahaschool.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

turnleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: warm geel, donkerblauw en zwart
Lievelingseten: pasta, pindasoep, blauwe kaas

Lievelingsbezigheid na school: genieten van de zonsondergang
op mijn terras.

Lievelingsdrankje: koffie, sprite

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen



ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

turnleerkrachtzorgleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: de turnles

 Maak kennis met...
naam: meester Thomas

contactgegevens: thomas.cuypers@ahaschool.be

verjaardag: 12 april
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen
Lievelingskleur: alle kleuren van de regenboog
Lievelingseten: druiven

Lievelingsbezigheid na school: volksdans bij repelsteeltje

Lievelingsdrankje: bruiswater

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen



Lievelingskleur: geel, rood en petrol (niet toevallig de kleuren
van onze school 

zorgleerkracht

Lievelingsmomentje(s) op school: alle momenten dat ik samen
met de leerlingen dingen mag bijleren en plezier maken!

 Maak kennis met...
naam:  meester Maarten

contactgegevens: mam@kontich.be

ik ben op school aanwezig op:
MA DI WOE DO VRIJ

verjaardag: 13 april
op school ben ik:
directeur klasleerkracht

turnleerkracht

kinderverzorgster

Mijn lievelingsdingen

Lievelingseten: frietjes en BBQ

Lievelingsbezigheid na school: lezen, fietsen, lopen, plezier
maken met vrienden en papa spelen.

Lievelingsdrankje: water en een glaasje lekkere wijn

Liever dit of dat?

zakdoek leggen of schipper mag ik overvaren

thee of koffie regen of zon

spelletje of puzzelen


