
WELKOM IN ONZE
KL AS!



EVEN KORT VOORSTELLEN AAN 
ELKAAR



JUF YANA EN JUF TINNE  



JUF INGE

• Onze kinderverzorgster 

• Komt 2x per week ons klasje ondersteunen met nog meer extra zorg en liefde



ONZE SCHOOL 

• Huldenberg en Loonbeek

• Schooluren

– Schooldag start om 8u30

– Eindigt op maandag, dinsdag en donderdag om 15u30

– Eindigt op woensdag om 12u05

– Eindigt op vrijdag om 15u



ONZE KLAS 





















EEN DAG IN ONZE KLAS 

• 8u30: Onthaal

• 8u45: Impressie of start activiteiten in de klas 

• 9u30: Handen wassen, fruit eten, toilet, handen wassen, jas aandoen

• 10u10 – 10u40: Speeltijd

• 10u40: Activiteiten in de klas 

• 11u55: Toilet, handen wassen, jas aandoen

• 12u10: Middag

• 13u25: Activiteiten in de klas 

• 14u10: Toilet, handen wassen, jas aandoen

• 14u20 – 14u50: Speeltijd

• 14u50: Opruimen in de klas en slotactiviteit

• 15u30: Einde schooldag (15u op vrijdag)



ONZE KLASPOP – DE VOSSENKLAS 

• Iedere klas is vernoemd naar een dier en wordt er gewerkt met een klaspop

• Vooral bij de kleinsten wordt de klaspop doorheen de hele dag gebruikt om te troosten, mee 

te spelen, soms heeft hij een probleem,… 

• De klaspop is voor de peuters een vertrouwenspersoon en heeft voor vele kindjes een lagere 

drempel om te troosten



HOE WERKEN WIJ IN DE KLAS? 

• We proberen de ‘echte wereld’ van de peuters in de klas te halen door te werken rond hun  

leefwereld

• Die ‘echte wereld’ halen we in de klas door middel van sterke impressies (bezoeken, foto’s, 

toneel, uitstapjes,…)

• Via mindmappen/ brainstormen met foto’s en concreet materiaal ontdekken wij en de peuters 

wat ze al weten over het thema en wat ze nog te weten willen komen. 

• We geven de peuters veel kansen tot experimenteren en bieden veel bewegingsruimte 

• Iedere week krijg je een weekverslagje via Gimme met leuke foto’s en kom je zo te weten wat 

we gedaan hebben in de klas 

• De eerste schooldag krijg je via mail foto’s over hoe deze dag verlopen is voor je kindje





TURNEN

• Met meester Jelle in de Kronkel

• 2 x per week 

• Geen turnkledij- of schoenen nodig, wel zorgen voor makkelijke kledij en schoenen waarin we 

goed kunnen bewegen





DE REFTER

• Warme maaltijden en soep

– Kan maandelijks besteld worden

• 1 grote refter waar we met onze eigen klas aan tafel zitten

• 3 middagtoezichters die erover waken dat wij flink eten en daarna leuk kunnen buitenspelen

– Tanja, Daniëlle en Lieve



DE REFTER



DE SPEELPLAATS 



DE SPEELPLAATS 



WAT NEMEN WE MEE IN DE 
BOEKENTAS? 

• Een stuk fruit in een fruitdoos voor in de voormiddag

• Een brooddoos, tenzij warme maaltijd

• Een drinkbus met water 

• De eerste schooldag een zak met reservekledij

• Wij eten in de namiddag geen koekje op school, wel in de opvang 

• Overal goed de naam van je kind opschrijven! 



BRENGEN EN AFHALEN 

• ‘s Ochtends mag je je kindje aan de schoolpoort afzetten vanaf 8u15 – 8u30, uitzonderlijk de 

eerste week is dit in de klas zelf

• ‘s Avonds afhalen is aan de klasdeur vanaf 15u30 – 15u45 (woensdag: 12u05 - 12u15 en vrijdag 

van 15u - 15u15)

• Omwille van corona mogen er, spijtig genoeg geen ouders meer in school komen, daarom 

wordt er momenteel afscheid genomen aan de schoolpoort en ‘s avonds opgehaald aan de 

klasdeur buiten



OPVANG 

• Ferm 

• Ochtendtoezicht van 7u tot 8u15

• Opvang op woensdag van 12u15 tot 19u

• Opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 15u45 tot 19u

• Opvang op vrijdag van 15u15 tot 19u

• Meer info op https://www.samenferm.be/



KLEINE RONDLEIDING 























MEER INFO 

• Schoolwebsite: www.denelzas.be

• Tijdens de eerste schoolweek in september zal er nog een infoavond plaatsvinden per klas

http://www.denelzas.be/

