
EEN GOEDE SCHOOLSTART HEEFT  

ALLES TE MAKEN MET….. 

-> de school begint ‘s morgens om  8.25u   

-> wees op tijd, zo kan je kind rustig afscheid nemen 

-> te laat komen is een slechte gewoonte,  op tijd komen is 

een goede attitude ! 

 

-> wie ‘s morgens te laat komt : 

     * moet wachten aan de zijdeur (kind niet alleen laten) 

      * mag niet mee tot bij de juf 

*de fiets kan dan niet meer in de fietsenstalling!! 

De juiste boekentas ?! 

-> géén trolleys  -wieltjes  

-> makkelijke sluiting 

-> juiste grootte (kaft moet er in passen) 

-> duidelijk naam en klas op kaartje 

     aan de boekentas 

Gezonde voeding 

Samen gaan we voor gezond! Doen 

jullie mee? 

> geef fruit of een gezonde koek in     

    een doosje  mee (2/dag) 

-> 1x/maand is het FRUITFEEST op 

woensdag ! (die dag het fruit van je 

kind niet schillen—ouders welkom om 

te helpen ! - zie maandkalender) 

-> we drinken enkel water uit een   

      doorzichtige drinkfles  

-> geef geen te volle brooddoos mee 

- -> 

-> 



Joepie!! Turnen- zwemmen 

-> zorg voor gemakkelijke kledij! 

-> turnpantoffels blijven op school 

-> zwemmen = watergewenning -> enkel derde  

                            kleuterklas 

->gezocht: zwemouders  ! 

Zelfredzaamheid 
Jullie kleuter wordt al groot.  

Dingen “zelf” en “alleen” doen geeft 

hem/haar ZELFVERTROUWEN.  

Helpen jullie mee?  

> Neem afscheid bij de poort 

-> je kind stapt alleen naar de juf 

-> iets te vertellen aan de juf?  

     * schrijf de boodschap op een briefje 

     * oefen met je kind om de boodschap  

        zelf te vertellen 

Taalontwikkeling 

-> je kind stimuleren om te praten, mooie  

    zinnen te maken, samen boekjes te lezen,  

    woorden correct uit te spreken,  

    samen liedjes te zingen, verhalen te vertellen…. 

-> moedertaal = belangrijk! Spreek met je kind de 

taal die jij best kan ! 

-> steeds supporter van het Nederlands! 

-> logopedie op school mogelijk  

        * = betalend 

        * info vragen aan  juf Inge (zorgcoördinator) 


