
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het eerst naar 
de kleuterschool 

 

 
 
 
 

 



Welkom 
 

Welkom in de eerste kleuterklas!  

Dit is een grote stap en een spannend 

moment, zowel voor jouw kleuter als voor 

jou.  

We willen sterk benadrukken dat het heel 

belangrijk is dat uw kleuter zich goed voelt 

in de klas. Dat hij/ zij zich thuis voelt! 

Tenslotte brengt het hier toch een groot 

deel van de dag door.  

Daarom proberen wij te werken in een sfeer van veiligheid, 

geborgenheid en rust.  

 

Bereid jezelf en je kind voor 

 

Ga op bezoek in de klas:  

Maak een afspraak bij de juffen om een bezoekje te brengen aan de 

school en de klas. Zo leert je kindje de nieuwe omgeving en de juffen 

al kennen.  
 

Gebruik een aftelkalender:  

Praat niet een hele vakantie over de school.  

Kleuters kunnen tijd nog niet goed inschatten.  

De aftelkalender van Jules  

(online te vinden of vraag er eentje aan de juf) helpt daarbij. 

 

Vertel duidelijk en positief over de school: 

Leg je kind duidelijk uit wat er gaat gebeuren. Laat je kleuter helpen bij 

het klaarmaken van de boekentas. Doe zelf positief over naar school 

gaan. Vertel dat de school een plaats is waar je veel kan doen: van 

tekenen tot spelen met vriendjes. 



De eerste schooldag   
 

Geef je kleuter een boekentas mee met een eenvoudige sluiting, die 

hij/zij zelf kan openen. Geef je kleuter zijn lievelingsknuffel mee naar 

school. Zo kan je kind troost zoeken indien nodig.  

 

- Voorzie reserve kleren (voor een eventueel ongelukje) 

- Pampers (indien nodig)  

- Boterhammendoos met boterhammen 

- Drinkbusje met water 

- Fruit 

- Een koekje 

 

Probeer het afscheid kort te houden. Zeg duidelijk dat je 

weg gaat, maar laat aan je kleuter weten wie hem/ haar  

komt halen, op deze manier kan jij je kindje gerust stellen.  

 

Trek je kleuter gemakkelijke kledij aan. Kleding waarin ze een hele dag 

fijn kunnen spelen, bewegen en die vuil mag worden. 

 

Noteer de naam op alles wat je kindje meebrengt:  

boekentas, jas, knuffel,…  

Probeer op tijd op school te zijn. Voor je kindje is het fijn om de dag 

samen met de juf en de andere kleutertjes te starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe ziet een dag op school eruit? 
 

8u00:  Ons poortje gaat open! 

 

8u30: De bel gaat, we gaan in de rijen staan om naar binnen te 

gaan. 

 

10u10:  We eten een boterhammetje, een stukje 

fruit en we gaan naar het toilet.  

 

10u40:  Speeltijd 

 

10u55:  We gaan terug naar de klas. Al spelend leren we in de klas. 

 

12u00:  We eten de rest van onze boterhammetjes en eventueel 

een koekje. We gaan naar het toilet.  

 

12u35: We spelen buiten op de speelplaats.  

 

13u10: We gaan terug naar de klas.  

 

15u00: Einde van de klasdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelfstandigheid 
 

In school werken we zoveel mogelijk aan de zelfstandigheid van de 

kleuters. De juffen helpen de kleuters waar nodig, maar stimuleren om 

hen zoveel mogelijk zelf te laten doen.  

De kleuters krijgen de kans om hun jas zelf aan- en uit te trekken, hun 

jas aan de kapstok te hangen (zorgen jullie voor een lusje aan de jas?), 

boekentas te openen en te sluiten, handen te wassen, zelf te eten of 

te drinken, … 

 

 

 

 

 

Zindelijkheid en toiletbezoek 
 

Je kleuter is klaar om zindelijk te worden wanneer hij/ zij dat zelf aan 

geeft, de luier ongeveer 2 uur droog blijft en de kleuter overdag een 

onderbroekje draagt. 

In school laten we de kleuters op  

regelmatige tijdstippen naar het toilet gaan of  

op het potje. Wanneer je kindje nog een  

pamper draagt, vragen we om geen  

pamperbroekjes, maar gewone pampers aan  

te doen.  

 

Het is niet erg als je kleuter nog niet zindelijk is bij de start van school. 

Wanneer je merkt dat je kindje klaar is om te oefenen op het toiletje, 

bespreek dit dan even met de juf. Voorzie dan wat extra reservekledij. 

Probeer dan ook thuis op regelmatige basis je kleuter op het toilet/ 

potje te zetten.  

 



Kinderverzorgster 
 

Enkele uren per week komt de  

kinderverzorgster meehelpen in de eerste  

kleuterklas. Zij ondersteunt de juf door  

kleuters een goed gevoel te geven, te  

helpen bij toiletbezoek, te helpen bij  

activiteiten, eetmomenten,…  

 

 

 

Kleuterturnen 
 

Alle kleuters krijgen 2 keer per week ‘turnen’. 

De kleuters gaan op een speelse manier al bewegend  

leren.  

Voorzie je kleuter die dag van gemakkelijke kledij en  

Schoenen waarin ze goed kunnen bewegen.  

 

Verjaardag vieren 
 

Wanneer je kleuter bijna jarig is, zal de juf je hierover aanspreken. 

De jarige mag die dag iets meenemen om samen met de andere 

kindjes van de klas te smullen (een wafeltje, cakeje, stukje fruit,...). Wij 

geven op school  geen uitdeelzakjes mee, omdat we merken dat deze 

zomaar in de boekentas verdwijnen en dat het voor de kleuters veel 

gezelliger is om echt samen te smullen en zo de verjaardag te vieren. 

De jarige mag het kindje van de dag zijn, we zingen, maken een 

vuurwerkje, een kroon,… Een dag om te genieten!  
 

 

 



Fruit en water op school 
 

Onze school stimuleert gezonde eetgewoontes.  

Daarom is woensdag ‘fruitdag’.  

Op woensdag eten de kleuters geen  

koekjes. Enkel een stukje fruit en  

eventueel een boterhammetje.  

 

Tijdens de eetmomenten drinken de  

kleuters enkel water. Wanneer hun drinkbusje leeg is, kunnen ze hun 

flesje vullen met kraantjeswater.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de winter hebben we graag dat mutsen en sjaals voorzien zijn met 

de naam van uw kleuter. Zo weten we dadelijk van wie ze zijn. Wanten 

en handschoenen worden best met een touwtje door de mouwen aan 

elkaar bevestigd. 

 

 

Mutsen, sjaals en wanten 



 

Laat je kleuter niet ziek naar school komen! 

De juffen mogen enkel medicatie toedienen 

indien de huisarts hiervoor een attest schrijft. 

 

 
 

 

Onze kleuters kunnen gebruik maken van de opvang van het 

Kinderparadijs. Om 8u brengen zij de kleuters met een minibusje 

naar onze school. Na school pikken ze onze kapoenen hier weer op! 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven op 

https://www.tongeren.be/buitenschoolse-kinderopvang 

Buitenschoolse opvang 

• op schooldagen open van 7.00 uur tot het begin van de schooluren en vanaf het 
einde van de schooluren tot 18.00 uur 

• op woensdagnamiddag vanaf het einde van de schooluren tot 18.00 uur 

• tijdens vakantiedagen en op schoolvrije dagen van 7.00 tot 18.00 uur 

Flexibele en occasionele opvang 

Flexibele opvang is opvang met een bepaalde regelmaat, maar op a-typische uren (vb. ou-
ders die in een ploegensysteem werken, weekendwerk doen, een avondopleiding volgen die 
langer duurt dan zes maanden,...) 

• vroege opvang vanaf 5.30 uur. 

• late opvang tot 23.00 uur op aanvraag. 

• zaterdag op aanvraag van 5.30 uur tot 23.00 uur. 

• occasionele opvang is opvang op niet-regelmatige basis, max. voor 6 maanden. 

 

 

Ziek 

Voor- en naschoolse opvang 



We hopen dat deze brochure mag bijdragen tot een fijne 

samenwerking tussen onze school en jullie gezin! 

 
 


