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Welkom! 

 
Dit schooljaar zal ik voor jullie kindje zorgen in de uilenklas.  
 
Er zijn op onze school twee klasjes voor peuters en eerste kleuterklassertjes op te vangen: 
de beertjesklas en de uiltjesklas. We starten in elke klas met een groepje dat groter wordt na 
elke instapdag.  
 
De kapoentjes zullen al snel uitgedaagd worden met allerlei activiteiten waarbij ze hun eigen 
interesses en mogelijkheden gaan verkennen. Met de kindjes die daar aan toe zijn wordt 
zelfs regelmatig een denkwerkje gemaakt.  
Elk kind kan op eigen tempo wennen aan het schoolgebeuren en krijgt de kans om de klas 
rustig te verkennen zodat er een veilig gevoel is in ons klasje, bij de andere kindjes en 
natuurlijk bij juf.  
 
Als jullie mij willen bereiken kan dat …  
 

- In het heen- en weerschriftje dat met de blauwe zak meestal op vrijdag meegegeven 
wordt.  

- Dringende boodschappen noteer je best op een briefje dat bij de fruitdoos gestopt 
wordt.  

- Afwezigheden melden is niet verplicht maar een berichtje mag natuurlijk.   
- Via mijn emailadres : caroline.dierickx@vsherdersem of via 0486/16.02.09 kan je mij 

ook altijd vinden indien nodig.  
- Deel je zorgen en vragen zeker met mij. Niets ligt ons als ouder zo nauw aan het  hart 

als onze kleine hartedief. Een babbeltje brengt meestal geruststelling.  
 
 
 
Onze dag verloopt meestal min of meer op dezelfde manier :  
 
9u00 
(woe 8u35) 

Onthaal : rustig verwelkomen, schooltasjes leegmaken, 
ochtendlied en gebed 

• Klassikaal moment in de onthaalhoek 
• Fruit eten / water drinken (woensdag : fruitronde*)  
• Toiletbezoek  
• Zelfstandig spel in de hoekjes en geleide activiteit 
• Jasjes aan  

10u40 Speeltijd  
10u55 • zelfstandig spel in de hoekjes en geleide activiteit 

• Klassikale activiteit 
• Toiletbezoek  



12u35 Middagpauze (op woensdag einde schooldag 12u10)  
13u45 
 
 
14u45 

• Klassikaal momentje 
• Zelfstandig spel in de hoekjes en geleide activiteit 

 
• Opruimmoment 

15u00 • Dag afsluiten en schooltasjes vullen 
• Eetmomentje (koekje, stukje fruit, nootjes, boterhammetje) 
• Toiletbezoek 
• Jasjes aan 

15u25 Speeltijd  
15u45 
15u50 

Schooltasjes nemen en klaar maken om naar huis te gaan.  

 
* Fruitronde op woensdag : (behalve de eerste schooldag) Op woensdag mag je een (half) 
stukje fruit meegeven naar school dat we samen zullen wassen/schillen/snijden om samen 
alles op te smullen tijdens een knusse fruitronde. De kindjes zullen hierbij elk om beurt 
kelner mogen zijn met een heuse schort aan!  
 
Wie komt er nog langs in onze klas?  
 
Snel zullen jullie kennismaken met onze klaspoppen. Oehoe de uil mag hierbij natuurlijk niet 
ontbreken! Ze maken allen deel uit van ons klasgebeuren. De klaspoppen nemen deel aan 
activiteiten, vieren mee feest en gaan mee op stap.  
 
Oehoe komt zelfs een keertje langs met zijn logeerkoffertje bij jullie thuis!  
 
Verder is juf Marine, de kinderverzorgster af en toe van de partij om een handje toe te 
steken.  
 
Twee keer per week krijgen de kindjes bewegingsopvoeding voor 50 minuutjes in de turnzaal 
door de turnleerkracht.  
 
Juf Davinia tot slot, is onze directeur. Ze is steeds in de buurt en maakt tijd voor elk gesprek.  
 
De juf organiseert activiteiten …  
 
Binnen een thema, aansluitende bij interesses van de kindjes of in het teken van bepaalde 
ontwikkelingsdoelen bedenk ik allerlei activiteiten.  
 
Voorbeelden van activiteiten die aan bod komen zijn: waarnemingen, knutselen, verhalen 
beluisteren, liedjes en versjes aanleren, poppenspel, wiskundige spelletjes, taalspelletjes, 
muzikale activiteiten, denkwerkjes en nog heel veel meer! Op deze manier worden heel wat 
leerkansen geboden vertrekkende vanuit basisveiligheid en structuur.  
 
Er wordt natuurlijk ook zelfstandig gespeeld in de hoekjes van de klas. Hierbij is de inbreng 
van de juf eerder beperkt. Ik zorg voor uitdagende, verrijkende materialen en een 



afwisselend spelaanbod. Omgaan met elkaar leren de kindjes hier zeker ook. Leren delen, 
taal oefenen en natuurlijk leren opruimen horen erbij. Voor de juf is dit een moment om aan 
de slag te gaan met een klein groepje, om een activiteit te begeleiden, om mee te spelen en 
kindjes te observeren.  
 
De hoekjes in de klas… 
 
De klas is ingedeeld in hoekjes waar telkens een klein groepje kindjes kan gaan spelen 
naargelang hun interesse. Spelen is leren! Hoekjes zijn niet zomaar willekeurig gevuld met 
materialen, maar doelgericht verrijkt met materiaal. Het aanbod verandert zeer regelmatig 
binnen thema’s, interesses en seizoenen. Soms zal hierbij gevraagd worden om iets mee te 
brengen. Het is nooit, maar dan ook nooit de bedoeling dat je hier naar de winkel moet voor 
lopen of echt op zoek moet gaan. Heb je het gevraagde bij de hand en mogen we het even 
leven, prima. Zoniet, ook prima! Vergeet zeker niets te naamtekenen en houd fragiele 
voorwerpen maar lekker thuis. 
 
Onze hoekjes in de klas:  
 
Zithoek, bouwhoek, poppenhoek, winkeltje, spel- en puzzelhoek, leeshoek, knutselhoek, 
schildershoek, ontdekhoek, …  
 
Nog leuks …  
 

Op kalmaandag komt er een yoga-, meditatie- of 
relaxatiemoment aan bod. 
  
Op dansdag is er extra aandacht voor muzikale- en 
dansactiviteiten.  
 
Op wensdag maken we tijd voor liefde, vrede en mooie 
wensen bij godsdienst. 
 
Op wonderdag gaan we op avontuur in de natuur.  
 
Op wijdag staan gezelschapsspelletjes en sociale 
vaardigheden in de kijker.  
 

Schaterdag en Zindag mogen jullie zelf invullen J 
 
 
Ik breng mijn kindje naar school. Waar kan ik terecht?  
 
Kindjes die voor 8u30 naar school worden gebracht hangen hun schooltasje aan de 
kapstokken in de eetzaal en gaan naar ‘de opvang’ bij juf Anja.  
 



Kindjes die na 8u30 naar school komen doen hetzelfde maar mogen nadien bij de juf van 
toezicht buiten spelen.  
 
Als je graag hulp hebt bij het afscheid nemen zijn we er zeker voor jullie! Sommige kindjes 
moeten hier echt in groeien, het blijft een grote stap. Afscheid nemen is soms erg moeilijk, 
een gouden tip is om het kort te houden en liefdevol.  
 
Zorg dat je kleintje weet wie na schooltijd komt afhalen en of die er meteen zal zijn als de bel 
gaat.    
 
Ik haal mijn kindje op na school …  
 
Om 15u45 komen alle beertjes en uiltjes naar buiten op de bank aan de kleine speelplaats. 
Wanneer de bel gaat opent juf het groene poortje en mogen de kindjes één voor één naar 
huis. We houden dit rustig en overzichtelijk om alles veilig te laten verlopen.  
De kindjes die niet opgehaald worden zullen de naschoolse opvang gebracht worden in de 
eetzaal.  
 
 
 
 
Joepie! Buiten spelen…  
 
De beertjes en uiltjes spelen samen op de kleine speelplaats naast de 
eetzaal.  
Bij regen spelen we onder het afdak en bij guur winterweer zorgen we 
voor speelruimte binnen.  
 
Op donderdag, wonderdag gaan we in de namiddag op avontuur in de natuur. Kindjes die 
regenlaarsjes hebben die op school mogen blijven brengen deze genaamtekend mee. Luister 
zeker eens bij familie of vrienden. Heel veel mensen hebben ergens nog wel een paar kleine 
regenlaarsjes staan. Speelschoenen die makkelijk aan of uit kunnen mogen natuurlijk ook. 
 
Wat breng ik mee naar school? 
 
Belangrijk is dat alles wat van thuis wordt meegebracht genaamtekend wordt of voorzien is 
van het symbool van je kindje. Jullie krijgen een voorraadje symbooltjes mee naar huis.  
 
Verder … 
 

• Een drinkbus met water  
• Een doosje met fruit of groentjes voor de voormiddag. Soms is hierbij een vorkje 

handig. Voorzie geen te grote porties, je kent jouw kindje het beste.  
• Een doosje voor de namiddag: een boterhammetje, nootjes, fruit, groente, koekje 

(zonder papiertje) 
• Een brooddoos met middageten (+ indien nodig iets voor de avondopvang)  



• Een zakje met reservekledij (slipje, sokken, broekje, T-shirt, trui, …) Alles blijft in de 
schooltas zitten voor gebeurlijke ongelukjes.  

• Indien je kindje nog zindelijk zal worden op school, geef dan enkele genaamtekende 
luiers mee.  

• Kindjes die ’s middags nog een dutje doen mogen naar het slaapklasje. Een 
tutje/knuffel mag voor hen zeker meegegeven worden.  

 
Wat als mijn kindje niet zindelijk is?  
 
Dan zullen we samenwerken bij zindelijkheidstraining. In de klas staan potjes met boekjes 
erbij om gezellig af en toe te gaan ‘proberen’ of er pipi of kaka komt. Makkelijke broekjes en 
rokjes zijn tijdens deze periode onmisbaar. Pampertjes worden rustig aan afgebouwd.  
 
Enkele tips:  

• Zet je kapoen na elke maaltijd, na het opstaan en voor het slapengaan op het potje. 
Veel kindjes doen dat heel graag met enkele boekjes bij de hand om rustig hun 
lichaam tijd te geven.  

• Laat luiers weg wanneer je merkt dat ze vaak droog zijn. Thuis lopen in blote billen 
brengt even wat extra werk met plasjes opkuisen, maar is de moeite dubbel en dik 
waard wanneer je kindje nadien zindelijk is.  

• Zorg steeds voor makkelijke kledij.  
• Zorg voor een potje waarbij je kapoen in hurkzit kan zitten. 

 
Feest in de klas!  
 
Elke jarige krijgt op zijn verjaardag een zelfgeknutselde kroon en een mooie 
verjaardagskaart.  We zingen liedjes en de jarige mag de hele dag op de verjaardagstroon 
zitten. Juf maakt een mooie foto en hangt de vlagjes op.  
De hoekjes worden die dag verrijkt in het thema met ‘taart’ in de poppenhoek, taartjes 
bakken in de boetseerhoek, een snoepjesspel en nog meer.  
 
Samen eten we aan een feestelijk gedekte tafel de traktatie van de jarige op. Bij voorkeur is 
dit cake of fruit. Een drankje is niet nodig.  
 
We eindigen de dag met een gezellig voorleesmoment. De jarige mag een boek kiezen uit de 
kast.  
 
Logeren?  
 
Oehoe de uil mag wekelijks op woensdag met een kindje van de klas mee naar huis. Hij 
neemt zijn koffertje mee en mag mee met jullie op avontuur. In zijn koffertje zit een schrift 
waar je kort iets mag neerpennen over de belevenissen. Juf leest dat de volgende dag voor.  
Laat het een lust zijn, geen last. Wil je graag een foto delen? Bezorg die dat aan mij, ik toon 
de foto in de klas en druk hem af voor het schriftje.  
 
Hoe volg je onze belevenissen …  



 
• Lees ons heen- en weer schriftje:  

Ø afspraken 
Ø geleerde liedjes en versjes 
Ø verslag over de voorbije activiteiten 
Ø af en toe een denkwerkje 
Ø een schilder- of tekenwerkje 
Dit schrift gaat in een zak mee naar huis en wordt indien mogelijk de eerstvolgende 
schooldag terug in de klas verwacht. 

 
• Berichten en foto’s kan je op onze facebookpagina vinden.  

 
• Op de schoolwebsite kan je terecht voor algemene informatie, jaarkalender, brieven, 

weekmenu, ….  
 

www.vsherdersem.be 
 
Bij vragen weet je mij te vinden!  
 
 
 

 
Liefs,  

 
Juf Caroline  

 


