Sterk onderwijs, warme sfeer!

Welkom in de peuterklas
1. Team peuterklas
Foto juf

Naam, e-mailadres
Klasjuf Elise Elshout

Klaspicto
1KPa

elise.elshout@basishfam.be
Klasjuf Irina Pieters

1KPb

irina.pieters@basishfam.be
Bewegingsjuf en klasjuf van de
nijntjesklas op woensdag
Evelien Van Laere

1KP

evelien.vanlaere@basishfam.be
Kinderverzorgster
Pascale Dullaert

1KP

pascale.dullaert@basishfam.be

2. Het kenteken
Bij de peuters kiezen we er bewust voor om te werken met een foto van
het kind.
Dit is eenvoudig en het meest herkenbaar voor de peuter.
Waar vind je ze?
Aan de kapstok, turnzak, oranje tekentas en boekentas. Op deze
manier kunnen de kleuters hun spullen zelfstandig terugvinden.
Tevens worden de foto’s ook gebruikt tijdens de klaswerking.

3. Accenten voor dit jaar
Positieve ingesteldheid
We willen er zeker voor zorgen dat de peuters zich goed voelen in hun
nieuwe klas. Dat ze zich veilig voelen en veel plezier kunnen maken.
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Zelfredzaamheid
De peuters worden naargelang de toekomst veel meer zelfredzaam. Dit
wil zeggen, zelf hun eigen jas aandoen, zelf naar het toilet gaan,… In
het algemeen wat meer zelfstandiger worden.
Zindelijkheid
De peuters naar het toilet of het potje laten gaan i.p.v. nog een luier.

Familiemuur
Jouw peuter mag ongeveer 4 foto’s van de familie mee nemen naar de
klas. Deze worden omhoog gehangen in de klas.

4. Verjaardag vieren
Verjaardag vieren
- Je peuter mag trakteren, maar het hoeft niet. De juf heeft ook
altijd iets lekkers in de klas.
- Iets eetbaars (cake, koekje, …) dat in de klas kan worden
opgegeten.
Verjaardag koffer wordt de eerstvolgende schooldag terug mee gebracht

5. Bewegingsmoment
Wij gaan turnen op maandag en dinsdag.
- De peuters hebben turnpantoffels nodig met witte zolen.
- Graag ook je peuter gemakkelijke, sportieve kledij aandoen als
we gaan turnen.

6. Praktische afspraken !
ALLES naamtekenen wat meegebracht wordt. (boekentas, jas, fruitkoekendoos, brooddoos, drinkfles, turnpantoffels, muts, sjaal,…)

In de boekentas:
- goed afsluitbaar flesje water
- fruit wordt thuis gesneden in een doosje (alleen sinaasappel hoeft
niet gesneden te worden)
- geen koeken met chocolade en geen snoepgoed
- fruit, koek en boterhammen apart in een doosje
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Als het koud wordt, graag wanten aan een touw.

Als jouw peuter nog niet zindelijk is, graag voldoende pampers
meegeven.

Is jouw peuter wel zindelijk, graag reservekledij voorzien.

De fopspeen en/of knuffel mag mee naar school als troost. In de klas is
er een plaats voorzien waar de fopspeen of knuffel terecht kan.

We brengen geen speelgoed mee.
Enkel materiaal en speelgoed in verband met het thema.

