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 Welkom in onze klas! 
INSTAPKLASJE PEUTERS      
 

Sint-Barbaracollege 
Heilig Hartplein 3 -  Trapstraat 26 
9620 Zottegem  
(09)360 05 96  
 
http://www.kbz.be  
e-mail: sbc@kbz.be  

http://www.kbz.be/
mailto:sbc@kbz.be
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Beste ouder, 
Je hebt gekozen voor een school die zich inzet voor een goede 
samenwerking met ouders! Elk kind verdient kwaliteitsvol 
onderwijs en daar kunnen we het beste samen voor zorgen. Als 
ouder en opvoeder speel jij een belangrijke rol in de 
schoolloopbaan van je kind. Je kan heel wat dingen doen om je 
kind van thuis uit op te volgen, te motiveren en te ondersteunen. 
Daarnaast ben je voor ons een belangrijke bron van informatie. 
Als ouder ken je je kind immers het beste! 
 
Partners die samenwerken, hebben verwachtingen van elkaar, 
maar vaak worden deze niet uitgesproken en ontstaan er 
misverstanden. Dat is soms ook zo voor een school en ouders. Dit 
willen we vermijden. In deze brochure vindt u afspraken, 
weetjes en nuttige tips. 
 
Heeft u vragen? Dan kan u die steeds noteren in het “Heen-en-
weerschriftje” van uw kind of de juf even aanspreken bij het 
brengen of ophalen van je kind. 
U kan ook steeds een kijkje nemen in onze brochure 
“Engagement tussen school en ouders”, ons schoolreglement 
“Schoolgids” of op onze site www.kbz.be 
 
Soms heb je als ouder vragen over de opvoeding of de 
schoolloopbaan van je kind. Op die momenten wil de school er 
zijn voor jou. Aarzel dus niet om hulp te vragen. Samen zoeken 
we naar de beste oplossing voor jou en je kind, zodat je verder op 
weg kan. 
 
Marc De Groote 

directeur                              

 

 

 

www.kbz.be 

http://www.kbz.be/
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Wie zijn wij? 

     HALLO 
 

Beste ouder, grootouder, 
 
Mijn naam is ………………….. 
de klaspop  
samen met de juf heet ik u en uw 
kleuter van harte welkom 
in onze klas. 

Juf(fen)  

………………………………..... 
 
.…………………………………. 

Kinderverzorgster  

 
…………………………………... 
.…………………………………. 

Zorgjuf  

Poetsvrouw 

………………………………..... 
 
.…………………………………. 

Directeur 

Zorgcoördinator  

Secretaresse  

 
…………………………………... 
.…………………………………. 

 
…………………………………... 
.…………………………………. 

 
…………………………………... 
.…………………………………. 

………………………………..... 
 
.…………………………………. 

Bewegingscoach 

………………………………..... 
 
.…………………………………. 
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Wat doen wij zoal?  

 

 

 

 
Dit verloop herhaalt zich steeds.  
Na de pauze starten wij in de kring met iets gezamenlijk en daarna 
gaan we ‘spelend leren’ in de speelwerkplekken van onze klas, zoals: 

Open onthaal 
(even spelen, 
naar toilet 
gaan…) 

Gesloten 
onthaal  
(alle kalenders 
worden 
ingevuld…) 

Gezamenlijke 
activiteit 
(verhaal lezen, 
tellen, een 
spelletje spelen,… 

Spelend leren 
(speelwerk-
plekken) 

Zorg 
(eten, drinken, 
toiletbezoek, 
rusten, …) 

Onthaalhoek Computerhoek  Grote tafel Knutselhoek Blokkenhoek 

Materialenhoek  Puzzelhoek  Poppenhoek  Spelletjeshoek  Boekenhoek 
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   Wat breng ik mee om te eten en te Drinken? 
 

1 stuk fruit 
Appeltje? Peertje? Schillen a.u.b. 

1 koek 
in koekendoosje, 
beetje chocolade mag, 
maar overdrijf niet! 

Boterhammen 
in boterhamdoos (naamtekenen!) 
 

1 flesje water 
zorg voor degelijke waterfles! 
 

WAT KAN IK OP SCHOOL BESTELLEN? 
 

Water Soep  Broodje Warme maaltijd 
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Fruitdag = woensdag = géén koeken!  

   NAAMTEKENEN 
 

Aarzel niet om te communiceren met de juf! 
 
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt 
over de aanpak, dan kan je op elk moment een 
gesprek aanvragen met de juf( fen).   
Daarnaast kan je ook gebruik maken van het heen-
en-weerschriftje om met de leerkracht te 
communiceren. 
 Je kunt een vraag stellen, een opmerking maken, 
 een belangrijk weetje over je kind meedelen,…  
of de leerkracht een complimentje geven over haar 
werk! 

Afspoelen fruit Best schillen Doosje Naamtekenen In stukjes delen 

Doosjes Rugzak Boekentas 

Jas Trui Muts 

Sjaal 

Wanten 
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Wanneer heeft uw peuter gymles? 

 

 

     Kledij  
 

Gemakkelijke 
kledij 
“Ik kan het wel 
alleen juf!” 

Reservekledij? Regenweer: 
aangepaste 
kledij! 

Vergeet niet te 
naamtekenen 

Gymles Geen 
turnpantoffels 

Gemakkelijke 
sportschoenen 

Liefst geen 
veters 

Gevonden 
kledij! 
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Zindelijkheid 
 
Het is normaal dat niet alle kinderen op dezelfde leeftijd zindelijk zijn, maar het is wel 
wenselijk! 
Doorheen het schooljaar willen wij een evolutie zien en merken dat er aan de 
zindelijkheid gewerkt wordt. 
Het is dan ook normaal dat ik als juf jullie daarin zal ondersteunen met materialen,  
tips en advies. 
 

 

 

 

 
 

 

Je kan als ouder helpen! 

 

   Hygiëne & VERZORGING 
 

Handen wassen! Zakdoek 
gebruiken 

Toiletbezoek Medicatie 
Persoonlijk aan 
de juf geven + 
verklaring dokter 
+ dosering 
 

Laat je peuter 
naar school 
komen met een 
pamperbroekje 
 

Geef reserve-
pamper mee of 
bijvoorbeeld 
‘Huggies pamper-
broekje’ met 
velcro   

Ziek? 
Wil de school 
verwittigen voor 
9 uur: bestellen 
maaltijden, 
bezorgde juf,… 
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Je kan als ouder helpen!

     AFSPRAKEN  
 

Heen- en weerschriftje 
Hier stopt de juf de post in. Als u een vraag heeft, dan mag u die via 
het heen- en weerschriftje aan de juf laten weten. 

Op tijd! 
Hou het afscheid 
zo kort mogelijk! 
 

Dagelijks 
nakijken! 
 

Elke dag terug 
meegeven naar 
school 
 

Afscheid nemen moet kort en hartelijk zijn! 
Probeer ervoor te zorgen om niet zichtbaar te 
blijven. Zo maakt u het afscheid minder 
moeilijk voor je kind en voor jezelf! 
 
Wees tijdig op school! Voor je kindje is het 
aangenaam om de dag samen met de 
juf en de andere kleutertjes te starten, omdat 
hier vaste rituelen heel wat structuur bieden. 
 
Probeer de eerste dagen echt tijdig op school 
te zijn om je kind af te halen: beter 5 minuten 
te vroeg dan één minuut te laat. Die minuut 
kan voor je kind een drama zijn, want alle 
mama's zijn er en “mijn” mama niet! 

 

Wachtplaats! 
Uw kleuter wacht 
u op. 
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     Jarig ?  Dat VIEREN WE IN DE KLAS! 
 

Zingen 
 

Dansen 
 

Droge koek/ 
cake 
 

Kroon 
 

GEEN 
individuele 
geschenkjes 
 

Speelgoed voor 
de klas? 
(Afspreken met 
de juf) 
 

Een boek voor 
de klas? 
 

GEEN slagroom-
taart of duur 
gebak 
 

GEEN 
chocoladetaart 
 

GEEN snoep 
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Je kan als ouder helpen!  

    WEETJES 
 

De beste manier om je kind 
beter te laten worden in 
taal, is praten, praten en 
nog eens praten. Liefst 
Nederlands, ook buiten de 
klas kansen bieden! 
 

Probeer aanwezig te zijn 
op de oudercontacten.  
Het gesprek met de 
leerkracht verloopt in het 
Nederlands. Je kan een 
buur of tolk meebrengen. 
 

Als ouder ken jij je kind het 
beste. De informatie 
waarover jij beschikt, is 
daarom zeer nuttig. Blijf 
niet zitten met vragen, 
spreek erover met de juf. 
 

Elke dag naar de klas! 
Beng je kind liefst elke dag  
naar de kleuterklas. Dit is 
belangrijk voor de 
algemene ontwikkeling. 
 

Als katholieke school 
maken we werk van de 
vorming en ontplooiing 
van de kleuters  vanuit 
een christelijke inspiratie 
met respect voor anders- 
en niet gelovigen. 
 

De kostprijs die de school 
mag vragen aan ouders is 
heel democratisch en 
garandeert betaalbaar 
onderwijs!  Vraag uitleg 
aan de juf om onnodige 
uitgaven te vermijden. 
 

Voldoende slaap is  nodig 
voor een goede dag op 
school.  Zorg er dus voor 
dat je kind voldoende 
nachtrust krijgt! 
 
 

Geef  steeds het goede 
voorbeeld aan je kind! 
Zaken zoals dubbel 
parkeren of je wagen 
parkeren op het zebrapad 
kunnen niet! 
 

Vlaamse kleuters 
bewegen te weinig! Van 
belang voor: gezondheid, 
motoriek, sociale omgang, 
en cognitieve ontwik-
keling. Lopen, springen, 
fietsen… een must! 
 

Werkjes van de klas: gaan 
mee naar huis in ‘blauwe 
zak’ van de school om te 
tonen aan het hele gezin! 
Geef ze een plaats!  Breng 
de zak telkens leeg terug 
naar de klas. 
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LISTE DES PICTOGRAMMES PIKTOGRAMMWÖRTERBUCH PICTURE DICTIONARY DICCIONARIO DE 

PICTOGRAMAS PIKTOGRAM RJEČNIK SŁOWNIK PIKTOGRAMÓW СЛОВАРЬ ПИКТОГРАММ 

SİMGELER SÖZLÜĞÜ  
 

NL - Beste ouder  

Deze tekeningen gebruiken we in de school, op brieven en in de schoolagenda. In dit boekje kan je opzoeken wat ze 
betekenen. Wil je zelf ook graag deze pictogrammen gebruiken? Vraag stickers aan de leraar. Heb je nog vragen? 
Contacteer: 
 

FR - Chers parents, 

Les pictogrammes suivants sont utilisés à l’école, dans les courriers et dans le journal de classe. Vous trouverez dans la 
liste ci-dessous ce que ceux-ci signifient. Vous souhaitez vous aussi utiliser ces pictogrammes ? N’hésitez pas à en 
demander au professeur. Si vous avez d’autres questions, veuillez prendre contact avec : 
 

DE - Sehr geehrte Eltern,  

Diese Piktogramme verwenden wir in der Schule, auf Briefen und im Aufgabenheft. In diesem Büchlein können Sie 
nachsehen, was sie bedeuten. Möchten Sie diese Piktogramme auch gern selbst verwenden? Bitten Sie den Lehrer um 
Aufkleber. Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an: 

 

EN - Dear Parents, 

We use these drawings in school, on letters and in the school calendar. You can use this book to look up what they 
mean. Would you also like to use these pictograms? Then ask the teacher for stickers. Any other questions? Please 
contact: 
 

ES - Estimados padres:  

Utilizamos los siguientes dibujos en la escuela, en las cartas y en la agenda escolar. En este folleto podrás ver lo que 
significan. ¿Te gustaría utilizar también estos pictogramas? Pídele pegatinas al maestro. ¿Tienes más preguntas? 
Contacta con: 
 

CR - Dragi roditelji, 

Ove crteže koristimo u školi,na pismima i školskom kalendaru. U ovoj knjizi možete pronaći njihovo značenje. Želite li 
također koristiti ove piktograme? Naljepnice pitajte kod učitelja. Imate još pitanja? Kontaktirajte: 
 

PL - Drodzy rodzice,  

Tymi rysunkami posługujemy się w szkole, w korespondencji i w dzienniczkach ucznia. W tym słowniku możecie 
zapoznać się z ich znaczeniem. Czy też chcesz skorzystać z tych piktogramów? Poproś nauczyciela o naklejki. Masz 
jeszcze pytania? Skontaktuj się z: 
 

RU - Уважаемые родители,  

Мы используем данные изображения в школе, в письмах и в школьных дневниках. В этом словаре вы сможете 
найти их значение. Вы тоже хотите пользоваться данными пиктограммами? Попросите наклейки у учителя. У вас 
есть еще вопросы? Связывайтесь: 

 

TU - Değerli veli,  

Bu işaretleri biz okulda mektuplarda ve okul ajandasında kullanıyoruz. Elinizdeki kitapçığın içinden bunların ne anlama 
geldiklerini bulabilirsiniz. Bu programı siz de kullanmak ister misiniz? O zaman öğretmenden bu etiketlerden 
isteyebilirsiniz. Sormak istediğiniz başka sorularınız var mı? Bizimle ilişkiye geçebilirsiniz: 

 

AR -  

  PICTOGRAMMENWOORDENBOEK        
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ACTIVITEITEN  
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MEDEDELINGEN 
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HOE GAAT HET MET MIJN KIND? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFSPRAAK 
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Welkom in onze instapklas! 

 

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? 
Dan mag u deze zeker nog stellen aan de juf. 
Samen maken we er een fijne schooltijd van! 
 


