
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WELKOM in KW. 
In deze infobundel vind je heel wat info over SIG en over onze 
klas. 
 

	
JAARTHEMA	
 

• “Calasanz breekt uit”  is het thema van dit schooljaar. 
We breken uit en nemen dit zowel letterlijk als 
figuurlijk. 
We breken uit onszelf en tonen onze talenten en 
onszelf en we doen ook heel wat outdooractiviteiten 
buiten de school!  
We genieten van elkaar en van het 
samenhorigheidsgevoel in het Sint Calasanz.  

• Onze meter/peterklassen zijn de leerlingen van het 
5de leerjaar van juf Iris/juf Annemie en juf Annemie. 
Samen werken we enkele activiteiten uit. 

 
 

 
ONZE	SCHOOLUREN	
	

• Maandag, dinsdag en donderdag: 8.40 tot 12.15 uur en van 13.25 tot 15.30 uur. 
• Woensdag: 8.40 tot 12.15 uur. 
• Vrijdag: 8.40 tot 12.15 uur en van 13.25 tot 15.00 uur. 
• Er is voorbewaking voorzien vanaf 8.00 uur. Vanaf 8.25 uur staat er een juf 

op de speelplaats. 
• Nabewaking op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 tot 16.00 uur. 
• Vanaf 16.00 uur gaat je kleuter mee naar de kinderopvang Dolfijn. (woensdag om 

12.15 uur en vrijdag om 15.00 uur) 
 
JE	KLEUTER	NAAR	SIG	BRENGEN	EN	OPHALEN	
	
BRENGEN VAN DE KLEUTERS 
 

• Vanaf dit schooljaar verloopt alles weer een stuk ‘normaler’. 
• Je mag je kleuter weer tot op de speelplaats brengen, tot aan de grote deur. 

Daar wacht de voorbewaking (van 8.00 tot 8.25 uur) of de klasjuf (van 8.25 tot 
8.40 uur) om je kind verder te begeleiden. 

• Neem aan de deur afscheid van je kind en blijf niet op de speelplaats staan, zo 
blijven de juffen een goed overzicht houden en het maakt het een stuk 
makkelijker voor nieuwe kleuters die nog even moeten wennen. 

• Onze kleuters mogen ook aan de poort worden afgezet en stappen zelfstandig 
verder naar binnen. De juffen houden een oogje in het zeil. 

• Let erop dat je de poort én de klep steeds sluit bij het binnenkomen of het 
verlaten van de school!!!!!! 

• Breng je kleuter tijdig naar school, het is fijn dat we samen om 8.40 uur kunnen 
starten. 



• Ben je per uitzondering toch later en zijn we al binnen, breng je kleuter dan tot 
aan de klas. 
 

OPHALEN VAN DE KLEUTERS 
 

• Ouders wachten buiten de poort. 
• Vanaf nu komen we weer allemaal samen naar buiten aan het einde van de 

klasdag en niet meer verspreid zoals de voorbije (corona)jaren. 
• Onze kleuters komen buiten en wachten aan de groene lijn of op de groene 

blokjes in de rij bij warm weer. 
• Een klasjuf opent de poort en zal je kind aanspreken om naar je toe te komen. 
• Enkele uitzonderingen!!!!!!! 

- Bij regenweer wachten de ouders onder het afdak en blijven de kleuters 
binnen op de streepjes staan en dan spreken de juffen de kinderen aan om 
naar jullie te komen. 

- Ouders die nog een kind moeten ophalen in de hoofdschool mogen een 
kwartiertje vroeger komen. Zij wachten dan onder het afdak en niet aan de 
poort. De juffen houden dit in het oog en zullen de kinderen sturen. 

 
! Heel belangrijk, komen de grootouders, de tante, de buurman,… je kind ophalen? 
Breng hen dan zeker op de hoogte van de afspraken zodat er geen verwarring 
ontstaat! 
 
Parkeer ALTIJD op de grote parking achter de school wanneer je met de auto komt. 
Denk aan de veiligheid van de kinderen! 
 
 
OPVANG	

	
• De opvang brengt de kinderen ’s morgens en haalt ze ’s avonds 

weer op. 
• Verwittig hen dus ZEKER wanneer je kind toch ineens mee moet of 

juist niet, zodat deze mensen geen overbodige verplaatsingen 
moeten doen. 03 410 03 50 

• Kleuters die op de eerder vernoemde tijdstippen niet zijn 
opgehaald, gaan dan mee naar de opvang. 

• Wanneer je kleuter naar de opvang moet, hang dan zeker het 
‘dolfijn-opvangkaartje’ aan de boekentas om misverstanden te 
vermijden.  

• Heb je geen kaartje of ben je het kwijt, vraag er dan een aan de juf! 
 

 
VROEGER	AFHALEN	FORMULIERTJE	
	

• Kleuters die om een bepaalde reden vroeger worden opgehaald, dienen 
hiervoor een formuliertje in te vullen. Breng dit dan mee wanneer je je kind 
ophaalt. 

• Je kan dit downloaden via de website en met de inkijkavond werd al een 
papieren versie meegegeven. 

• Ouders die vroeger komen omdat ze een kind moeten ophalen in de 
hoofdschool brengen dit briefje eenmalig mee voor het hele schooljaar. 

 
 



 
FLUOVESTJE:	DRAAG	DIT	ELKE	DAG	
 

• Wanneer je kind instapt, krijgt hij/zij 1 fluovestje voor alle kleuterjaren. 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor dit vestje. 
• Zorg ervoor dat de naam er zeker instaat en zorg ook voor een duidelijk 

herkenningsteken voor je kleuter, zodat ze hun eigen vestje herkennen. 
• Kleuters dragen dit vestje wanneer ze naar school komen en naar huis gaan, of 

wanneer we een activiteit buiten de school doen! 
• Niet alleen nu met de werken is het dragen van het fluohesje belangrijk, maar 

maak er een goede en veilige gewoonte van. 
• Ben je het vestje verloren of is het stuk, dn kan je op  

het secretariaat (hoofdschool) een nieuw vestje kopen. (€5) 
 
 
 
ETEN	EN	DRINKEN	IN	SIG	
	
TUSSENDOORTJES 
	

• We eten elke voormiddag fruit of groente. 
• Laat je kind genieten van een hapklaar fruitje of groente, in een goed 

afgesloten doosje voorzien van de naam, geschild. 
• Snijd het fruit (groente) niet in TE kleine stukjes! 
• Lepeltjes en vorkjes zijn er in de klas. 
• In de namiddag (NIET op vrijdag) kan je kleuter kiezen voor een koek of 

fruit/groente. (Geen chocolade koeken aub zoals bv een leowafel) 
 
 
DRANK 
 

• Je kleuter brengt drank mee in een gemakkelijk hanteerbare en goed sluitbare 
drinkfles. 

• We drinken enkel WATER in de klas en kleuters mogen steeds hun drinkbus 
bijvullen aan de kraan indien nodig. 
We drinken op enkele vaste tijdstippen, na de tussendoortjes en tijdens de 
middag, maar de kinderen mogen natuurlijk steeds drinken wanneer ze dorst 
hebben. 

 
 
INETEN 
 

• Kinderen die blijven ineten, hangen het kaartje aan hun 
boekentas. 

• Geef met je kind niet te veel mee, geef mee wat jij als ouder 
vindt dat ze moeten opeten. (Zo vermijden we frustraties) 

• Wanneer we hebben gefeest in SIG, kan het zijn dat er een 
boterhammetje mee terug naar huis komt, dit kan ook wanneer 
je kleuter een beetje ziek is. 

• Ben je het kaartje kwijt, vraag dan een nieuw aan de juf. 
• Komen er geregeld toch teveel boterhammen mee terug naar 

huis, spreek ons dan zeker hierover aan. 
 



 
• De kleuters wassen steeds hun handen voor het eten en na het toiletbezoek. 
• Onze kleuters gaan op vaste momenten naar het toilet, voor of na de speeltijd, 

voor en na het middageten. 
• Natuurlijk mag je kind op elk moment naar het toilet, de juf kan hen extra 

sturen wanneer ze opmerken dat het dringend is en je kind mag op elk 
moment vragen om naar het toilet te gaan. Dit leren vragen is heel belangrijk 
omdat we niet willen dat de kinderen zomaar ineens uit de klas verdwenen zijn. 

 
	
SPEELTIJDACTIVITEITEN	
	

• Tijdens onze speeltijden proberen we wat variatie te brengen voor onze 
kleuters. 

• We proberen zoveel mogelijk op het gras te spelen, onder het afdak kunnen we 
tekenen en boekjes lezen, we kunnen spelen in het speelhuisje, zwieren aan de 
touwen, hoela-hoepen, spelen in de zandbak,… 

• Ook fietsen blijven we stimuleren, met onze driewielers, loopfietsen of met de 
eigen fiets! 

• Kleuters die met de fiets naar school komen, mogen die gebruiken tijdens de 
speeltijden en middagen. Wie zonder zijwielen kan rijden, mag ook op het gras 
rijden. 

• Daarbovenop zorgen we voor een dagaanbod: 
- maandag = fijne motoriekdag 
- dinsdag = grove motoriekdag 
- woensdag = krijtdag 
- donderdag = discodag 
- vrijdag = verrassingsdag 

	
LEERPLICHT	VANAF	5	JAAR	
	

• Vanaf 1 september 2020 is de leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar. Elke 
vijfjarige kleuter moet minstens 290 halve dagen aanwezig zijn, al is een 
maximale aanwezigheid het streefdoel. 

• Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en  330 halve dagen. 
• Bij afwezigheid is een doktersbriefje niet verplicht, tenzij het aantal verplichte 

dagen niet meer behaald kan worden. Dan kan er bij ziekte een doktersbriefje 
gevraagd worden of beslist de directeur of de afwezigheid verantwoord is. 

• Ouders moeten de school op de hoogte brengen wanneer hun kleuter afwezig 
is. Stuur bij voorkeur de juf een berichtje of een mailtje of telefoneer naar het 
SIG nummer. 

 
 
ZIEKE	KLEUTERS	
 

• Een ziek kind hoort niet thuis in de school. 
• Wij als juf mogen niet zomaar medicatie geven aan jouw kind. 
• Wanneer dit toch moet gebeuren, laat dan het formulier ‘medicatie op school’ 

invullen én handtekenen door de DOKTER! (de handtekening van mama of 
papa wordt niet toegestaan) 

• Je kan dit formulier terugvinden op de website en je kreeg een papieren versie 
mee met de inkijkavondbundel. 



FACTURATIE	
 

• Alle betalingen verlopen  via de facturatie. 
• Door de maximumfactuur zijn er 2 soorten facturen: 

- Eén voor de verplichte zaken zoals schoolreizen, theatervoorstelling, 
zwemmen,… Deze zal het door de overheid opgelegde maximumbedrag niet 
overschrijden. 

- Eén voor vrijblijvende extraatjes zoals abonnementen op tijdschriften, 
schoolfotograaf,… . Dit kies je als ouder zelf. 

• Af en toe kan het gebeuren dat je kind een centje moet meebrengen naar de 
klas, bijvoorbeeld voor de kermisintegratie. 

 
 
NIEUWSBRIEVEN	–	MAILS	–	GOOGLEFORMULIEREN	–	WEBSITE	
	

• Alles wordt digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Kijk dus 
zeker je mailbox geregeld na. 

• Kijk ook je spam na, want hierin kunnen wel eens nieuwsbrieven verzeild 
geraken. Wanneer dit het geval is, voeg ons dan zeker toe aan ‘veilige 
afzender’. 

• Op geregelde tijdstippen komt er een nieuwsbrief die verzonden wordt 
vanuit de hoofdschool. Hierin staat info die betrekking heeft op de hele 
Calasanz basisschool. Deze nieuwsbrieven kan je ook steeds terug bekijken 
op de hoofdwebsite van de school. (https://sc.basisschool-calasanz.be/) 

• Wekelijks wordt er vanuit SIG ook een sig-nieuwsbrief verstuurd met daarin 
vooral sig- en klasinfo. Deze kan je dan weer nalezen op onze sig-website. 
(https://groenschooltje.basisschool-calasanz.be/) 

• Op onze websites is natuurlijk heel wat info terug te vinden. 
neem zeker ook een kijkje op de klaspagina van je kind. Hier kan je ook de 
klasinfo, het themabriefje van de week, de jaarkalender en de link naar de 
fotopagina terugvinden. 

• We verzenden ook geregeld een googleformulier. Vul dit ALTIJD en tijdig in. 
Let op, slechts 1 ouder vult dit in en stuurt het terug, spreek dat duidelijk af. 
Zo worden gegevens maar 1 keer verzonden, hetgeen het voor ons 
overzichtelijk maakt. 
Vul het formulier per klas in, heb je meerdere kleuters in sig, vul het 
formulier dan per kind in. Dit is van belang om misverstanden te vermijden 
en zorgt voor bijvoorbeeld ook voor een correcte facturatie. 
De formulieren worden meestal al in de nieuwsbrief aangeboden, maar zijn 
ook op de website te vinden. 

• Op onze sig website is een extra pagina toegevoegd, namelijk de ‘SIG-
pagina’. Dit is een afgeschermde pagina die enkel bedoeld is voor de sig-
ouders. Hier ga je downloads, klasfilmpjes en andere info vinden die niet te 
kijk moet staan voor heel de wereld. Hiervoor krijg je een inlog. Deze inlog is 
hetzelfde voor alle sig ouders, voer deze in wanneer dit wordt gevraagd en 
dan kan je alle content bekijken. 
Volgend schooljaar wordt deze inlog veranderd. 
De inlog voor dit schooljaar kan je terugvinden op de voorpagina van de 
papieren versie van dit infoboekje, dat je met de infoavond krijgt. 

 
 
 
 
 



FOTO’S	OP		DE	WEBSITE	
	

• In onze klas worden regelmatig foto’s genomen, die je kan terugvinden op de 
fotopagina. Neem geregeld een kijkje en geniet van sig-kiekjes van je 
kapoen(en). 

• Tip: Wanneer je tijd neemt om de foto’s te bekijken, probeer de foto’s die je wil 
bewaren meteen te downloaden naar je computer. Tegen eind augustus worden 
alle mappen verwijderd en wordt er dus plaats gemaakt voor een nieuw 
schooljaar. 
Een verwittigd mens is er 2 waard!  

 
	
ADRESGEGEVENS	EN	PRIVACY	
	

• Gezien de wet op de privacy worden er geen gegevens of adreslijsten 
doorgegeven. 

• Wensen jullie een klaslijst, dan regelen ouders dit onder elkaar. 
• Vriendjesboeken worden ook niet via de school meegegeven. 
• Verandert er iets aan je gegevens, een adreswijziging, een ander e-mailadres,… 

geef dit dan steeds door aan de juf. 
 
 
ALLERGIEËN	EN	ANDERE	WEETJES	OVER	JE	KLEUTER	
 

• Heeft je kind bepaalde allergieën of zijn er zaken waar wij als juf op de hoogte 
van moeten zijn? 
Vul dit dan duidelijk in op het googleformulier dat je weldra zal ontvangen via 
de nieuwsbrief/mailbox. 

• Ook hier, laat veranderingen in de loop van het schooljaar zeker weten. 
 
 
GOEDGEMERKT	
 

• Zet een naam op doosjes, jassen, mutsen, wanten, brooddozen, 
drinkbussen, …. . Dat maakt het voor alle partijen gemakkelijker. 

• Op school geven we de voorkeur aan wanten. (tenzij je kind zelfstandig 
handschoenen kan aandoen)  

• We stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen, wat niet wil zeggen dat 
we hen niet helpen, integendeel zelfs. Maar het duurt in de winter even voor 
we allemaal warm zijn aangekleed en naar buiten kunnen. 

 
 

REGENLAARZEN	
	

• In SIG willen we onze groene zone zoveel mogelijk benutten en daarom vragen 
we om regenlaarsjes mee te brengen. 

• Deze blijven een heel jaar lang op school en komen enkel mee naar huis 
wanneer ze te klein of kapot zijn. 

• Zet de naam van je kind op of in de laarsjes. 
• We verzamelen de laarsjes in de zaal onder de verwarming. 



• Wij helpen bij het aan- en uitdoen van laarzen en schoenen. Ook hier willen we 
de zelfredzaamheid stimuleren, dus zorg voor schoenen die ze zelf gemakkelijk 
aan- en uit krijgen. Je kleuter is niet alleen en het is best frustrerend als de 
kinderen lang moeten wachten.  

 
! Wanneer het sneeuwt of vriest, kunnen de laarsjes vervangen worden door dikke 
gewatteerde winterlaarsjes of kleuters mogen hun warm winterschoeisel aanhouden 
om buiten te spelen en brengen die periode pantoffeltjes mee voor in de klas. 
Deze info komt dan zeker in een nieuwsbrief ! 

 
 

SNOTTY	SNOTTER	PROJECT	
 

• In onze klassen staan op verschillende plaatsen papieren 
zakdoeken ter beschikking van je kind. Zo vermijden we een 
berg verloren zakdoeken. 

• Alle kleuters mogen hier gebruik van maken. 
• Wil je dit project steunen, geef dan een doos tissues mee met 

je kleuter. 
• Dit is vrijblijvend en mag op eender welk moment van het jaar. 

Alvast bedankt! 
 
 

BATTERIJENTON	BEBAT	
	

• Lege batterijen mogen ook op eender welk tijdstip mee naar de klas komen. 
We verzamelen ze in de ton (die staat achter de deur aan de toiletjes) 

• Met de verzamelde batterijen kunnen we educatief spelmateriaal aankopen. 
 

 
SPEEL-	EN	RAVOT	KLEDIJ	
 

• Laat je kind naar school komen in echte speelkledij. We knutselen, lijmen en 
schilderen veel en een ongelukje is gauw gebeurd. 

• We gaan ook naar buiten in alle weersomstandigheden. 
• Zorg dat je kleuter is aangekleed naar gelang het weer, maar in onze klassen is 

het warm dus zorg ervoor dat ze hun vestje of trui kunnen uitdoen. 
 
 
ZINDELIJKHEIDSTRAINING	
	

• Wanneer je kind naar school mag komen, wordt er verwacht dat hij/zij droog is. 
Is dit nog niet het geval, bespreek dan met de klasjuf hoe dit wordt aangepakt. 

• Kleuters van K1W die nog geregeld een ongelukje hebben, kunnen aan de 
kapstok een zakje voorzien met reservekledij. (ondergoed, gemakkelijke 
broekjes, kousen) 

• Er is reservekledij op school voor kleuters die toch eens een ongelukje hebben. 
	
 
EEN	KRUISJE	OP	DE	HAND	
 

• Dit wil zeggen dat je kleuter iets mag/moet meebrengen naar de klas. 



• We oefenen zo het onthouden van een kleine boodschap. 
 
LUIZENPLAN	
 

• Controleer je kleuter regelmatig op luizen. 
• Beestjes gespot? Breng de klasjuf meteen op de hoogte en onderneem stappen. 
• Het stappenplan kregen jullie reeds mee met de inkijkavond. 
• Wanneer er luizen gesignaleerd zijn, wordt er een formulier verzonden naar alle 

ouders via een nieuwsbrief – alert. 
• Na enkele weken worden alle kleuters ook in de klas nagekeken en zullen de 

bevindingen gemeld worden. 
• Na elke vakantie komt er ook een googleformulier dat verzonden wordt vanuit 

de basisschool nieuwsbrief. Ook hier, controleer je kind en vul dit formulier in. 
	
DITJES	EN	DATJES	
	

• Ons SIG-motto is : PROBEREN IS LEREN. 
• Stimuleer je kind om steeds ‘goeiemorgen’ of ‘goeiemiddag’ te zeggen. 
• Kaasdoosjes, yoghurtpotjes, oude knopen/lakens, …. zijn zeker welkom in onze 

school. 
Gooi het niet zomaar weg, misschien kunnen wij het wel gebruiken. 
! Overleg dit wel vooraf met de juf. 

• Heeft je kind een nieuwe boekentas nodig? Zorg er dan voor dat je een vlot 
hanteerbare tas aanschaft. Dit wil zeggen dat je kind die zelf goed open en 
dicht kan doen. 
Denk ook even aan wat er allemaal in moet: brooddoos, drinkbus, koek- en 
fruitdoosje,…. 
Als ouder kan jij dit ’s morgens netjes schikken, maar weet dat je kind hier op 
school zelf mee aan de slag moet. 

 
 
KNUTSELKAFT	EN	KNUTSELZAK	
 

• De grote knutselkaft kregen jullie mee met de inkijkavond. Hierin kan je alle 
werkjes gedurende dit schooljaar verzamelen. (leuk voor later) 

• De werkjes komen mee voor elke vakantie in de knutselzak. Haal ze eruit, bekijk 
ze maar met je kind en stop ze in de knutselkaft. 
De knutselzak brengen de kleuters na de vakantie weer LEEG mee naar de klas. 

 
 
VERJAREN	IN	DE	KLAS	
	

• Jarig zijn is fijn, wanneer je kind jarig is dan is het groot 
feest in de klas. 

• Als het kan vieren we feest op de dag dat je kind jarig is. 
• Wanneer je kleuter jarig is in het weekend, in een vakantie 

of wanneer je zelf een specifieke datum in gedachten hebt, 
bespreek dan even met de juf wanneer de verjaardag 
gevierd wordt. 

• Er wordt gezongen en gefeest en je kleuter mag geheel 
vrijblijvend trakteren met cake, koekjes,…. . Trakteren mag 
voor de klas of voor heel sig. 



• In onze school geven we geen individuele cadeautjes. 
• Wie wil mag een cadeautje schenken aan de klas. We zijn 

heel blij met nieuw speelgoed voor de zandbak.  
• Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend! 

Maak van het speelgoed een leuk cadeau, dat je kind kan 
meenemen op de feestdag.   
 
 

BEWEGINGSOPVOEDING	
	

• Op maandag en dinsdag gaan onze kleuters turnen met meester Jonas. 
• Doe je kind op die dagen gemakkelijke kledij aan waarin ze vlot kunnen 

bewegen. 
 

 
POPPENKAST	
	

• Op donderdag start de dag met een leuke poppenkast. 
	
TV-KLAS	
	

• Op vrijdag sluiten we af met een leuk themafilmpje in de cinemazaal. 
 
	
ZORG	ONDERSTEUNING	
	

• Juf Hanne is onze zorgjuf in sig. 
Zij komt regelmatig ondersteuning bieden in onze klas. 

 
 
AXENROOS	
	

• Elke maand zetten we een dier van de axenroos in de kijker en werken we zo 
aan sociale vaardigheden. 

• We leren op deze manier verschillende gedragingen kennen. 
 
 
PUZZELRUPS	
	

• Ook in onze klas puzzelen we met Rupsje Nooitgenoeg. 
Elk kind puzzelt volgens eigen niveau en kunnen. 

• Puzzelen stimuleert zeer uiteenlopende dingen  
zoals ruimtelijk inzicht, probleemoplossend denken,  
details waarnemen, ordenen, logisch denken,  
concentratie, doorzettingsvermogen,…. . 
 
 
 
 
 



BODYMAP	
	

• Dit zijn motorische oefeningen die de gehele ontwikkeling van de kinderen 
stimuleert. 

• In de klas werken we met een bewegingsplan, waarbij er elke maand 4 
oefeningen centraal staan, die oefenen we dagelijks. 

• We zetten ook in op speelse tussendoortjes via de ‘Speel en doe kalender’. 
• Ook in onze hoekverrijking en takenbord integreren we Bodymap.  
• We oefenen de fijne motoriek ook aan de hand van de Bodymapdozen ‘Beide 

handjes’. 
• Hoe meer kinderen bewegen, hoe beter ze op alle vlakken zullen ontwikkelen. 

Kijk dus zeker naar het ‘bodymapje’ van de week en doe dit thuis ook met je 
kind. 

• Je vindt de bodymapjes van de week op de website bij de links. 
https://bodymapks.basisschool-calasanz.be/#collections 
 
 
 

 
PENGREEP	
	

• In de klas zetten we sterk in op de pengreep.    
• Om een correcte pengreep te automatiseren is veel  

herhaling nodig. Stimuleer dit thuis ook. 
Een verkeerde pengreep is moeilijk af te leren. 

• Belangrijk: je moet vooral ontspannen kunnen bewegen tijdens het schrijven. 
Zaken zoals een goede zithouding, druk van het potlood,… zijn ook belangrijk. 

 
 
BEIDE	HANDJES	–	SCHRIJFDANS	-	KRULLENBOL	
 
 

• Op verschillende manieren besteden we extra aandacht aan fijne motoriek en 
schrijfmotoriek. 

• We zetten in op de ‘Beide handjes’ dozen van Bodymap. 
• Dit zijn speelse opdrachten met concreet materaial waarbij de fijne motoriek 

centraal staat. 
• We starten dit schooljaar met de vernieuwde schrijfdans Vlaanderen. 

Via grote bewegingen op muziek zetten we de eerste stapjes naar 
schrijfbewegingen. 
Elke klas heeft nu zijn eigen ‘schrijfdansen’: van peuterschrijfdans tot 
schrijfdans derde kleuterklas bij ons.   

• Nieuw dit schooljaar is ook de schrijfmethode “Krullenbol”. Deze methode van 
de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas heeft een doorlopende 
leerlijn.  
We gaan aan de slag met de verschillende schrijfpatronen, die nodig zijn om 
later in het eerste leerjaar letters te leren schrijven.   

• Krullenbol zet via verschillende activiteiten in op de schrijfmotoriek. Van klei- en 
vouwkaarten tot  schrijfpatronen.   

 



OPVOLGEN	VAN	DE	ONTWIKKELING	EN	OUDERCONTACT	
	

• In de klas zien we je kind elke dag bezig en kunnen we de ontwikkeling 
opvolgen. Per trimester gaan we gericht observeren volgens een uitgewerkt 
kindvolgsysteem. Dit zijn allemaal oefeningen met materialen. 

• Tijdens het schooljaar zijn er 2 oudercontacten voorzien. Tijdens deze 
oudercontacten praten we over de ontwikkeling van je kind. 

• Zodra de data vastliggen, zie je ze op onze kalender verschijnen. 
• Ook het formulier om in te schrijven krijg een tijdig in je mailbox, gescheiden 

ouders spreken onderling af op welke momenten ze beiden kunnen komen en 1 
persoon vult het formulier in. 

 
 BELANGRIJKE	DATA 
 

• Hou de kalender in het oog en ook in de nieuwsbrief en op de website 
verschijnen geplande activiteiten. 

 
COVID	PANDEMIE 
 

• We blijven inzetten op handhygiëne en ventilatie in de klas. 
• Ouders dragen een mondmasker wanneer ze het schooldomein betreden. 
• Wees alert als je kleuter zich niet goed voelt of ziektesymptomen vertoont. 
• Laten we samen zorgen voor elkaar. 

 
 

BELANGRIJKE	TELEFOONNUMMERS	
 

• Juf Nadine: 0479 33 55 79 
• Juf Inge: 0497 60 52 67 
• Schooltje in ’t groen: 03 481 85 78 
• Calasanz (Nonnenstraat – secretariaat): 03 481 97 43 
• Kinderopvang ‘Dolfijn’: 03 410 03 50 (! Vergeet de opvang zeker niet te verwittigen 

wanneer je kind mee moet gaan of wanneer je kind ziek is) 
• CLB-Vorselaar : 014 50 74 00 (contactpersoon = Kristin Merckx) 

 
KOM	GERUST	LANGS	WANNEER…	
 

• Als je met vragen of met zorgen zit. 
• Als er iets buiten de school is gebeurd zoals bijvoorbeeld een overlijden. Zo 

kunnen we er op gepaste manier mee omgaan in de klas. 
• De drempel in SIG is laag en het is ook een meerwaarde dat we elkaar veel zien 

aan de poort. 
 

 
ONZE	KLASVERDELING	
	

• Wij hebben in onze klas 2 leeftijdsgroepen: 6 kleuters in het eerste kleuterklasje 
en voorlopig 3 instappertjes. In de loop van het schooljaar komen er steeds 
nieuwe siggertjes bij. 



• We doen heel wat activiteiten samen, maar er wordt voldoende gedifferentieerd 
zodat de kleuters op eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

 
	
	
	
ONS	VRIENDJE	JULES	
  

• Jules is heel belangrijk in onze klas. Hij is heel aanwezig in de 
Klas, bij het onthaal en bij heel wat thema activiteiten. 

• Jules verlaagt de drempel voor de kleuters en biedt hen  
een houvast. 

 
	
WOENSDAG 
 

• Op woensdag is juf Nadine niet aanwezig in sig. 
• Juf Eva neemt dan even het roer over. 

 
 
 
TAKENBORD 
 

• Dit schooljaar werken we verder met het takenbord op dinsdag. 
• Onze kleuters krijgen een opdracht die ze tot een goed einde moeten brengen. 
• Dit gebeurt onder begeleiding en is een eerste stap in de richting naar 

zelfstandig taakjes leren plannen en uitvoeren. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zo zijn jullie alweer op de hoogte van heel wat afspraken en over het dagelijkse 
leven in sig. 
Samen werken we aan een positief en fijn klasklimaat zodat onze kleuters goed 
kunnen ontwikkelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. 
Met vragen, opmerkingen,… zijn jullie altijd welkom. We bedanken jullie ook 
graag voor het vertrouwen en voor de fijne samenwerking! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

We maken van elke dag een feest! 
 
 
 

          

                                
 
               
 

                                 juf Eva & juf Nadine 


