Welkom in de
schildpaddenklas

Infobrochure ouders

Een woordje uitleg over de schildpaddenklas…
Welkom in de schildpaddenklas!
Mijn naam is juf Leen en ik zal dit schooljaar je kapoen wegwijs maken in onze klas en op onze
school. Ik heet jullie dan ook allen van harte welkom op onze school.
Graag wil ik jullie vooraf al enkele praktische zaken meedelen.

Specifiek voor de peuters : Een tas voor in de klas
Elke peuter krijgt een kapstok in de klas met daarboven zijn of haar symbool, daar mag je een
tas aanhangen met daarin reservekledij van je kapoen.
De inhoud van deze tas: twee slipjes, twee hemdjes, twee paar kousen, een T-shirt, trui en broek,
allen met de naam van je peuter in.
De tas blijft het hele jaar in de klas, bij een ongelukje krijg je de vuile kledij in een plastic zakje
mee naar huis en stop je de dag nadien gewoon nieuwe reservekledij in de boekentas van je
peuter.
Bij het wisselen van de seizoenen of bij het veranderen van kledingmaat, wissel je ook best de
inhoud van de tas.
Wat stop je in de boekentas van je kapoen?
Water in een herbruikbare fles/drinkbus
Maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag: 2 tussendoortjes (fruit / groenten / koeken)
Woensdag: enkel fruit of groenten. Eet je kapoen graag gesneden fruit, gelieve dit thuis al te
snijden.
Koekjes worden thuis al uit de verpakking gehaald en in een doosje gestopt.
Wie boterhammen blijft eten, neemt ook een brooddoos mee met zijn of haar naam op.
Voor de kindjes die onder de middag blijven slapen in het slaapklasje: een knuffel en eventueel
een fopspeen en slaapluier.
Mocht je kind nog niet zindelijk zijn dan geef je dagelijks 3 luiers mee.
‘Broekies’ waarbij schoenen en broekjes uitgedaan moeten worden om te verluieren mag je thuis
zeker en vast gebruiken maar zijn niet voor de klas. Als je ‘broekies’ hebt met aan de zijkanten
een klittenband mag dit zeker meekomen naar de klas.
Om geen spullen te verliezen is het belangrijk om overal duidelijk de naam van je kapoen op te
schrijven, dankjewel alvast!
Een nieuwe klas = een nieuwe juf
In de schildpaddenklas zal je enkele nieuwe gezichten te zien krijgen die hopelijk snel
vertrouwde gezichten worden.
Juf Martine is onze kinderverzorgster en komt wekelijks een halve dag een handje helpen.
Onze schildpaddenvrienden hebben tweemaal per week 50 minuten turnles en deze wordt
gegeven door een turnleerkracht en gaan door in de turnzaal.
Als klasjuf kan je mij steeds terugvinden in de schildpaddenklas. Spreek me gerust aan als je iets
wil vertellen, je zal al snel ontdekken dat ik hou van een eerlijke en vlotte communicatie. Open
communicatie is tussen ouders en juf is steeds in het voordeel van je kapoen ☺

Een dagje in de schildpaddenklas
In onze klas werken we steeds met thema’s die nauw aansluiten aan de tijd van het jaar en
herkenbaar zijn voor onze jonge kinderen. We duiken in hun leefwereld en leren per thema enkele
belangrijke nieuwe woorden, verhalen, liedjes of versjes, spelen spelletjes in de verschillende
thema’s en in de hoekjes kunnen ze op zelfstandige manier experimenteren en spelen naar
hartenlust.
Een thema duurt meestal één of twee weken en het kan zijn dat ik je vraag om iets mee te
brengen naar de klas om zo een thema nog meer tot leven te laten komen. Lukt het niet om iets
mee te geven, dan is dat ook helemaal niet erg.
Jonge kinderen hebben nood aan duidelijke structuur in de klas en die wil ik hen dan ook
aanbieden, een dag in de klas heeft dan ook een duidelijk dagverloop en de kinderen kunnen die
volgen aan de hand van foto’s van Jules. Ik toon jullie graag de ‘vaste’ structuur van een dag:
9.00
(woe
8.35)

- ochtendritueel ( verwelkoming, kalender, liedje, gebed)
- bewegingsmoment
- gezamenlijke activiteit
- drankje + koekje/fruit
- toiletbezoek

10.40
10.55

Speeltijd
- spelen in de hoekjes
- toiletbezoek

12.35
13.45

Middagpauze
- middagritueel
- gezamenlijke activiteit
- spelen in de hoekjes
- toiletbezoek

15.00

- drankje + koekje/fruit
- gezamenlijke activiteit
- boekentas maken

15.25
15.50

Speeltijd
School uit

Schooluren
De school start om 9 uur / Op woensdag start de school om 8.35 uur
De middagpauze is van 12.35 – 13.45 uur
De school stopt om 15.50 uur / Op woensdag stopt de school om 12.10 uur

Hoekjes

Onze klas is opgebouwd met verschillende hoekjes.
De onthaalkring is het belangrijkste van onze klas. We komen er samen, zeggen er goeiemorgen
tegen elkaar, maken elke morgen Jules wakker, de gezamelijke momenten gaan er door,
verhaaltjes lezen, spelletjes spelen, koekjes eten en drinken,… voor de middag, na de
speeltijd,… we komen er steeds even samen en het zijn steeds gezellige momenten met alle
kinderen samen.
Dan zijn er ook nog de bewegingshoekjes zoals de glijbaan en de schommelpaardjes, bij mooi
weer staan die buiten op ons terrasje van de klas. Verder zijn er het poppenhuis, de boekenhoek,
de winkel, de puzzelhoek, de autohoek, de Duplohoek, de knutselhoek / boetseerhoek.
Naargelang het thema komen er ook nog variabele hoekjes aan bod. Dit zijn dan de
huishoudhoek (bij een kookactiviteit), de zandtafel, de watertafel, een ontdekhoek, een
themahoek en een verkleedhoek.
In de lente spelen we ook in de zandbak die we delen met de Kikkerklas naast ons.
Klaspop
Onze klaspop heet Jules, hij beleeft samen met de kinderen veel avonturen in de klas.
We lezen de verhalen van Jules, en ook het dagverloop is verduidelijkt met plaatjes van Jules.
Als je kapoen jarig is, mag Jules een nachtje komen logeren thuis!
Tovke is een vriendje van Jules en komt telkens piepen als we een godsdienstig moment in de
klas hebben.

Nieuws uit de schildpaddenklas
Op de hoogte blijven van wat er in onze klas gebeurt is makkelijk en kan via verschillende
kanalen, ik zet ze even op een rijtje;
Heen-en-weermap
- na elk thema een kort bericht over wat we het voorbije thema hebben gedaan en welk thema de
volgende week aan bod komt
- mogelijkheid om als ouder zelf iets op te schrijven
- versjes en liedjes die we leren in de klas
Heen-en-weer-tas
- komt aan het eind van een thema mee naar huis
- op maandag telkens terug mee naar de klas brengen
- knutselwerkjes, tekeningen, schilderijen, … krijgen thuis een speciaal plekje en komen niet
meer mee naar school
- heen-en-weermap telkens terug in de tas stoppen a.u.b.
De website van de school
www.vsherdersem.be

- Algemene informatie over de school
- Kalender, foto’s, brieven,…
De instagram van de schildpaddenklas
Prive pagina, dus eerst een verzoekje sturen alsjeblief.
juf.leen.schildpaddenklas.vsh
- een *foto van de jarige kapoen uit de klas
- korte berichtjes, reminders (de schoolfotograaf komt, morgen gaan we op uitstap, …)
- mogelijkheid om kort te reageren
- ook andere ‘opvoeders’ blijven op de hoogte als ze dit willen, vb. Opa en oma, tante,…

* een foto van je kind zal hier enkel gepost worden wanneer ik de toestemming van jou als ouder
heb gekregen.

De belangrijkste dag van het jaar, je kindje is jarig

De verjaardag van een kind is iets uniek en wordt in de schildpaddenklas dan ook vrolijk gevierd.
Je kapoen krijgt een mooie kroon, we zingen en dansen en de jarige mag de hele dag op de
verjaardagsstoel plaatsnemen. We maken er een echt feest van!
●

Dag vóór de verjaardag:
- Jules (de klaspop) komt logeren bij de jarige thuis en heeft zijn rugzakje mee.
- Er is ook een verjaardagsschrift waar de belevenissen van jouw kapoen en de klaspop
in worden besproken, ik lees dit ook voor in de klas aan de andere vriendjes.

●

Traktaties: wie wil mag iets meegeven naar de klas als traktatie voor zijn/haar verjaardag,
dan genieten we van de traktatie en laten de koekjes in de boekentas zitten.
Een traktatie meegeven is zeker niet verplicht.

●

Uitdeelcadeautjes: liever niet, we geven de jarige een hele dag liefde en plezier als
mooiste cadeau.

Zindelijkheid

Soms is het niet makkelijk om je peuter zindelijk naar school te brengen, je kind moet er ook
‘klaar’ voor zijn. Om je te helpen als ouder hebben we op de school zindelijkheidskoffertjes die
je kan ontlenen in de klas. Vraag er gerust naar als je me ziet of schrijf in de heen-en-weerschrift
neer dat je een koffertje wenst. Ik geef het dan zo snel mogelijk mee naar huis. Je mag het
thuishouden tot zolang je kind het nodig heeft.
In zo een koffertje zit een beloningsfiche, een knuffeltje en een boekje van ‘Jules gaat naar
toilet’. Het verhaal lees ik in de klas ook vaak voor en is dus ook herkenbaar voor de kinderen.
Jules de klaspop heeft in de klas ook soms nog een ongelukje en vertelt vaak dat dit niet erg is,
hij draagt ook nog een nachtluier maar om naar school te komen draagt hij enkel een slip.
Omdat Jules al snel een voorbeeld wordt voor de kinderen, is het makkelijk om als ouder ook
naar hem te verwijzen thuis.
Ik geef jullie graag nog enkele tips mee:
• kijk om de anderhalf tot twee uur na of de luier droog is en zet het kind enkel dan op het potje.
• Laat het kind plassen zittend op een stevig potje of op een toilet met aangepaste brildiameter
en met de voetjes gesteund.
• Zowel jongens als meisjes leren best de hurk-zit houding, met de beentjes wat open en
gesteund.
• Geef het kind rustig de tijd om te plassen, zoniet leert het persen.
• Beloon het kind (bvb met handgeklap en bravo) telkens bij goed resultaat.
• Zorg steeds voor gemakkelijke losse kledij.
• Laat het kind voldoende en regelmatig drinken.
• Laat de luier weg wanneer die bij de helft van de controles droog is.

