
   
 

   
 

   

  

  
 

 

 

Infoboekje: Welkom in de peuter-K1 klas!! 

 

 

 

 

 

 

Dag mama en papa, 

Binnenkort is het zo ver, 
Je kleine spruit gaat voor het eerst naar school. 

 
De juffen en alle vriendjes kijken er al naar uit. 

 
Je bent van harte welkom. 

Tot binnenkort en een dikke knuffel van Jules en Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

  

BASISSCHOOL SINT-JOZEF      
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Peuter - 1ste kleuterklassen 

Dit zijn de kleuterjuffen van de peuter - 1ste kleuterklassen. 

Met veel warmte en liefde maken we van de klas een echte thuis!   

                                  

 

 

 

 

PK1a: Juf Nancy  PK1b: Juf Julie   PK1c: Juf Fleur 
nancy.pollet@kbkscholen.be     julie.rysman@kbkscholen.be     fleur.verougstraete@kbkscholen.be 

Als er vragen of opmerkingen zijn, laat dit dan gerust weten. Je ziet de juffen elke dag, maar 
je kan als dit niet lukt ook naar de juffen mailen. 

 

De zorgjuf/kinderverzorgster Ann 

 

 

 

 

 

Ann Corselis helpt ons in de klas en met de verzorgende taken. 

 

Onze klaspoppen Anna & Jules 

Weet je wie wij zijn? 

Wij zijn Anna en Jules. We zijn 2 jaar, net zoals jij. 
Samen doen we veel leuke dingen in de klas. 
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Het ondersteunende team   

Mevr. Els en Mevr. Marieke de directie 

 

Juf Nele de brugfiguur    Juf Justine de zorgcoördinator                               

 

 

Op tijd in de klas, dat maakt de juffen blij! 

  

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

8.20 
Zachte landing 

8.20 
Zachte landing 

8.20 
Zachte landing 

8.20 
Zachte landing 

8.20 
Zachte landing 

 
08.30u 

 
08.30u 

 
08.30u 

 
08.30u 

 
08.30u 

     
11.45u 11.45u 11.45u 11.45u 11.45u 
13.10u 13.10u  13.10u 13.10u 

     

     
16.00u 16.00u  16.00u 15.00u 

     

Vrijdag:       eindigt de school om 15.00u. 



   
 

   
 

Opvang 

Iedere morgen van maandag tot vrijdag van 7.00u tot 8.00u 

Ma - di - do: 16.00u tot 18.00u 

Vr: 15.00u tot 17.30u 
 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 
07.00u – 08.00u 

 
07.00u – 08.00u 

 
07.00u – 08.00u 

 
07.00u – 08.00u 

 
07.00u – 08.00u 

     

     
16.00u – 18.00u 16.00u – 18.00u  16.00u – 18.00u 15.00u – 17.30u 

     
 

De prijs voor de opvang is: 1,00 euro per begonnen half uur. 

Indien kinderen te laat afgehaald worden, rekenen we een vergoeding aan van 2 euro per begonnen 

kwartier. (Ook op woensdagmiddag na 12.00 u.) 

Afspraken. 
 

      Je mag je kind naar de klas brengen om 8:20.  

We nemen afscheid aan de deur van de klas. Hou het afscheid kort.  

Zo zal je kind de overgang vlugger gewoon worden. 

Dag mama, dag papa, ga nu maar vlug.  

Voor je ’t weet zie je me hier terug. 

      We werken elke dag met een heen- en weer mapje, lees de berichtjes! Haal ze uit.  Geel 

invulblad invullen.  
 

      Jullie peuter/kleuter krijgt van de school een fluojas.  

’s Morgens hebben we de fluojas aan om naar school te komen. 

’s Avonds doen we de fluojas opnieuw aan om naar huis te gaan. 

 

      Op donderdag krijgen jullie de belangrijke brieven mee  

in het heen- en weermapje. 

Lees de brieven, vul de antwoordstrookjes in en geef ze vrijdag terug mee. 

      Vrijdag = Fruitdag. 

 Op vrijdag brengt je kind van thuis fruit of groenten in stukjes en in een doosje 

 mee naar klas. 

    

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://eethetbeter.nl/wp-content/uploads/2016/12/RostiMepal-Campus-Fruitbox-eethetbeter.nl-2-640x427.jpg&imgrefurl=https://eethetbeter.nl/lunch-mee-naar-school-of-werk/&docid=5NT5miY9ww35fM&tbnid=ML5TOclVDRymzM:&vet=12ahUKEwivwN3x0InaAhWPmbQKHa4cAvI4ZBAzKEcwR3oECAAQSA..i&w=640&h=427&hl=nl&bih=906&biw=1280&q=fruit%20at%20school&ved=2ahUKEwivwN3x0InaAhWPmbQKHa4cAvI4ZBAzKEcwR3oECAAQSA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz8_qP0YnaAhWBJVAKHY1IDdQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.modernmami.com/recipes/school-lunch-idea-pb-j-fruit-kabobs/&psig=AOvVaw1ZyisNHNmA_YTVMnmg6vgv&ust=1522141405723564
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://blog.deleukstelunch.nl/wp-content/uploads/2017/09/Tips-pauzehap-tienuurtje-school-kinderen-De-Leukste-Lunch-gezond-fruit-groente_10.jpg&imgrefurl=http://blog.deleukstelunch.nl/10-gezonde-tips-voor-de-pauzehap-op-school/&docid=UeI0jteCQJ7zcM&tbnid=D3LM59j0RghcaM:&vet=10ahUKEwjHy-HM0YnaAhXSKFAKHXqeAvoQMwh6KDQwNA..i&w=2048&h=1150&hl=nl&bih=906&biw=1280&q=aardbei%20school&ved=0ahUKEwjHy-HM0YnaAhXSKFAKHXqeAvoQMwh6KDQwNA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinvqL60YnaAhWML1AKHVUgC_AQjRx6BAgAEAU&url=http://www.hashtaghealthy.be/wat-wij-eteninspiratie-voor-een-gezond-kinderontbijt-mijn-kwintessens/&psig=AOvVaw1vySODLp0lAZSiBE2yhxd4&ust=1522141700936662


   
 

   
 

Wat zit er in mijn boekentas? 

      Het heen en weer mapje 

 

      Boterhammen voor wie op school eet 

                 

      1X: 1 pak vochtige doekjes en 1 doos zakdoeken 

      
 

Niet meebrengen!  
 

Koekjes, snoep en zoete drank (coca cola, limonade, fruitsap), speelgoed 

                 

 

Ik draag geen luier meer? Joepie ik kan naar school! 

      Om de klaswerking goed te laten voorlopen vragen wij dat de peuters  
zindelijk naar school komen.  
Rond de leeftijd van 2 jaar, bij de inschrijving krijgt u de groene doos.  
Doos niet ontvangen? Vraag ze aan Fleur.  
 

Daarin kan je de zindelijkheidsposter en beloningsstickers vinden. 

Aan de hand van die poster en onderstaand stappenplan zal het  

lukken om je peuter zindelijk te maken. Samen met je peuter kijken  

naar de video op https://www.supersim.be/media/potje is ook al een stap vooruit. 

 
OP HET POTJE 
Stappen: 

• Kies vaste momenten, ongeveer om de 2 uur. 

• Vraag regelmatig of je kind op het potje moet 

• Geef je kind voldoende tijd om te plassen (5 min) 

• Start de training pas als er geen belangrijke momenten aankomen 
(vb.: verhuis, verjaardag, sinterklaas, …) 

• Handjes wassen na het plassen 

 

https://www.supersim.be/media/potje
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiex7j4zYnaAhUJPFAKHVyjCu8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pascogifts.com/nl/keukenaccessoires-met-logo/brooddozen-bedrukken&psig=AOvVaw2ea8hDzB11RBPP9FuGktuJ&ust=1522140636853015
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFiMz565nYAhUQYVAKHVqWCrMQjRwIBw&url=http://nl.aldi.be/aldi_babyverzorgingsdoekjes_80_st_781_173_718_9282.html&psig=AOvVaw2ttDF8SlfXd506ipkeqf8s&ust=1513902367732383
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz1bj704naAhVCLlAKHa8nD_IQjRx6BAgAEAU&url=http://www.personal.psu.edu/afr3/blogs/SIOW/2010/09/illegal-candy.html&psig=AOvVaw2Ap0bl2XVaFE1UMNemt1gg&ust=1522142247035289
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihn-uR1InaAhWPLlAKHXZGD-8QjRx6BAgAEAU&url=https://dreahmsplash.wordpress.com/2016/06/03/30-dagen-geen-frisdrank/&psig=AOvVaw0K_U3rcm0pt1MiMSaf_ZJI&ust=1522142311689148
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQp5-uxYzaAhVL1xQKHXhvAzQQjRx6BAgAEAU&url=https://printindy.com/blog/san-fran-toy-ban/&psig=AOvVaw0JpcHBt9FzkUFpSY0qUeix&ust=1522241411457353
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil08at0onaAhXOJVAKHWeRAPcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.intertoys.nl/c/schoolspullen-en-vrijetijdsartikelen/tassen-koffers-en-trolleys/schooltassen/rugtassen/794179&psig=AOvVaw0S322xxHdGGtO3N9RjQA1x&ust=1522141816224959


   
 

   
 

Voorbereiding: 

• Het potje heeft een vaste plaats in huis 

• Maak het gezellig met een tekening of boekjes 

• Vertel waarvoor het potje dient 

• Blijf er bij en doe samen iets leuk 

 
Beloning: 

• Geef een compliment/beloning als er iets in het potje ligt 

• Als er niets in het potje ligt is dat geen probleem 

• Een ongelukje? Niet boos worden, dat kan gebeuren 

 
Wist je dat: 

• Meer of minder water drinken geen effect heeft op de zindelijkheidstraining 

• 3 opeenvolgende dagen ’s morgens een schone luier? Dan kan je die weglaten. 

• Een ongelukje ’s nachts? Geen paniek, tot de leeftijd van 7 jaar is bedplassen normaal. 
 
! start zindelijkheidstraining = volledige STOP luiers (overdag) is...ook thuis en in de auto... 
 

Indien je peuter nog niet zindelijk is, vragen we om  
de eerste 2 weken voldoende luiers mee te brengen MAAR werken we samen met jullie de 
zindelijkheidstraining verder af. We laten je peuter in de klas rondlopen in zijn/haar onderbroekje, 
sponsen broekje en op kousen.  
 

Reservekledij meebrengen  
3 tal! Slipjes, broekjes en kousen.  
 
GEEN BODY WEL broek (sponsen), onderbroek (slips) en kousen.                                                                                                           

    
 

Naam op alle kledij vermelden. 

 
Op reservekledij  
Op de jas 
Op de muts 
Op de sjaal en handschoenen 
Op het fruitdoosje en het deksel 
 
Indien er toch iets verloren gaat kom dan eens kijken bij de verloren voorwerpen. Deze kunt u vinden 
aan de poort van de Groeningelaan.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4hZyytozaAhUDqaQKHY5gAq8QjRx6BAgAEAU&url=https://stelemantextiel.be/product-categorie/kledij/sponsen-shortjes-nl/&psig=AOvVaw1Id-HiTBQbwECcYBsMO6Q4&ust=1522237399249129
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj88pTdtozaAhVCyqQKHebBDnAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.luigidifocenza.it/en/review/product/list/id/5389/category/31/&psig=AOvVaw0B4PR6GHB_2iQdTQKgp1lv&ust=1522237456854878
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKi--jt4zaAhUK3qQKHc44DLQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.sockittome.com/kids/youth-ages-3-6/youth-crew-ship-shape.html&psig=AOvVaw2YiUS3M271K46qk41qP-V4&ust=1522237645156810


   
 

   
 

Een dag in onze peuterklas 

8.20u De bel gaat. Kom samen met je kind naar de klas. 

Doen zelf je jas uit en leggen het heen en weer 

  

+- 9.00u Tijd om samen in de kring te zitten. 

 

  

9.20u Tijd om te spelen.  

We kunnen met de juf en de andere peuters schilderen. 

  

9.40u Tijd voor een koekje of stuk fruit. 

 

  

9.45u – 

10.00u 

Buiten spelen! 

  

10.10u We spelen nog wat verder. 

 

  

11.00u Tijd om op te ruimen.  

 

  

11.20u Etenstijd of tijd om naar huis te gaan  

  

11.45u – 

13.10u 

Middagpauze  

 

  

13.10u Samen met de juf gaan we naar de klas.  



   
 

   
 

We gaan samen naar het toilet.  

+- 13.30u Samen in de kring.  

  

13.40u We spelen in de hoekjes.  

 

  

14.25u Tijd voor een koekje of stuk fruit  

  

14.30 – 

14.45u 

Speeltijd!  

  

14.55u Naar de klas.  

We gaan samen plassen en daarna opruimen.  

+-15.30u Samen in de kring, Anna gaat slapen.  

  

15.40u We maken ons klaar om naar huis te gaan. 

Tot morgen lieve kindjes!  

 

16.00u De school is uit, tijd om naar huis te gaan!  

Tijd om vragen te stellen aan de juf.  

 

 

 

  



   
 

   
 

Elke week 

 

Elke week is er een nieuw thema.  

Anna, Jules en de juf hebben dan allerlei leuke spullen mee.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnen met juf Julie en Juf Valerie op maandag- en donderdagnamiddag.  
 

                                           
 
 
 
We dragen dan gemakkelijke kledij, zo gaat het sporten veel beter!  
 

    
 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxhuHswYzaAhWS2aQKHaozDxsQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.aliexpress.com/item/2017-kids-boy-sports-pants-baby-clothing-male-child-autumn-all-match-knitted-sports-trousers-child/32828656905.html&psig=AOvVaw1lO_7m-W3oUWQSnfpcpVKU&ust=1522240482571337
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwietaeZwozaAhUKCewKHe2XAIQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/adidas-v-jog-kids-sportschoenen-kinderen-maat-32-paars/9200000051416931/&psig=AOvVaw2OGonrNRzzYE627cf1XV-O&ust=1522240539747187


   
 

   
 

Schoolkosten 
 

De maximumfactuur: voor elk kind is VERPLICHT  

K1-K3: € 45,00 /kind/schooljaar  

Peuters = enkel gemaakte kosten voor schoolactiviteiten. (Elke maand 4.5 €) 

 

Koekjes tussendoor 

 

De kleuters krijgen 1 à 2 koeken op maandag, dinsdag en donderdag. Daarvoor komt 0,75 euro per 

week op de factuur. Wie geen koek wenst voor zijn kind, moet dit doorgeven aan het secretariaat. 

Op woensdag doet onze school terug mee aan het vlaams project  

rond schoolfruit genaamd Tutti Frutti.  

Hiervoor krijgt uw kind iedere woensdag een stuk fruit. 

Middagmaal  

Indien het kan, raden we aan om de jongste kleuters over de middag naar huis te laten gaan. Lukt dit 

niet dan kan je kind kiezen voor een maaltijd op school. Je kan kiezen voor een lunchpakket (zelf 

meebrengen) of een warme maaltijd. Graag maandelijks aanduiden op het dienstenblad. Er kunnen  

geen dagelijkse aanpassingen gebeuren.  

 

OF 

 

Lunch:  

Zonder soep               € 1,80€     

 

Met soep                € 2,55€ 

Warme maaltijd: € 4.30 

                                                                                                

        

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0462cv4zaAhVQyaQKHT_aDlIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.prikentik.be/coca-cola-original-blik-33cl&psig=AOvVaw3lBHEHikusdi1jL5W9YG2z&ust=1522239778552785
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ2oGRvYzaAhUoMuwKHf19BY8QjRx6BAgAEAU&url=https://de.fotolia.com/tag/pessimist&psig=AOvVaw2ZyZE_D0TMpccd5rkB4elX&ust=1522239198375046
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ2oGRvYzaAhUoMuwKHf19BY8QjRx6BAgAEAU&url=https://de.fotolia.com/tag/pessimist&psig=AOvVaw2ZyZE_D0TMpccd5rkB4elX&ust=1522239198375046
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij4Oz5vYzaAhUBMuwKHfIKBegQjRx6BAgAEAU&url=http://www.trainingforwarriors.com/why-you-shouldnt-do-lunch/&psig=AOvVaw0s7Fz2-fy7fam8IiVfAN9R&ust=1522239381402650
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKm4iUvozaAhUjMewKHT4oAeIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.eatingwell.com/recipe/252626/chicken-club-wraps/&psig=AOvVaw3-i2gkzk3Ei11IT0cZyRtJ&ust=1522239473534980
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc3p-7vozaAhVR_KQKHeTABFMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.leukerecepten.nl/recepten/turks-brood-sandwich-met-groenten/&psig=AOvVaw1dPcG9uz_1jDmpIa_jls3j&ust=1522239537792169
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKzOfpvozaAhXQ16QKHe6PCV0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.vangeldernederland.nl/nl_NL/gesneden-groenten/55/?page%3D2&psig=AOvVaw3rHjmnUg26_-wtGlDM1EY3&ust=1522239639472864
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLsdKou4zaAhWCDewKHdyiCUEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.kbogrubbenvorst.nl/?q%3Dmaaltijden&psig=AOvVaw07Kzjoi6IzBt_qdgpqmetD&ust=1522238714191634
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRjc_zu4zaAhUR36QKHfKCBfAQjRx6BAgAEAU&url=http://simonieenotten.nl/253/protocol-van-de-soep/&psig=AOvVaw3ISvLPgceA8_7vcmBXHC-f&ust=1522238831601281
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRjc_zu4zaAhUR36QKHfKCBfAQjRx6BAgAEAU&url=http://simonieenotten.nl/253/protocol-van-de-soep/&psig=AOvVaw3ISvLPgceA8_7vcmBXHC-f&ust=1522238831601281
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjugva_v4zaAhUSMuwKHYAZD4oQjRx6BAgAEAU&url=https://be-slank.nl/product/eiwitrijke-chocolade-koekjes/&psig=AOvVaw0gVxVa_hVz_ua8TD4Oi_ZB&ust=1522239833632863
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAmoOkwIzaAhVPCewKHYeRADcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.hollandforyou.com/holland-shop-dutch-products-dutch-groceries/dutch-household/kitchen-foil/plen-ty-easy-pull-mo-bi-le-dis-pen-ser-2438-holland-shop.html&psig=AOvVaw2yIRBAEf-Qoi5vKQKcdxFC&ust=1522240055653508
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ-fiOyYzaAhVFSBQKHfKPA-0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.bsklavertje.be/projecten/maaltijden/&psig=AOvVaw1Yd6clYuIXrOMSQEI7gTfY&ust=1522242429222616


   
 

   
 

Kijken in onze klas?  

 

Jullie zijn waarschijnlijk reuze-nieuwsgierig naar de belevenissen van jullie peuter op school.  
 

Je kan even kijken op onze schoolsite: http://www.basisschoolst-jozef.be   

en bekijk ook SJTEEVEE op youtube.  

 

We hopen jullie op deze manier te boeien met foto’s, uit onze klas!  

 

 

 

Lieve groetjes  

 

 

 

  

 
 

http://www.basisschoolst-jozef.be/

