
Uw kleuter gaat voor het eerst naar de kleuterschool?!? 
Afspraken en handige tips voor de opvoeder. 

 
Begin- en einduren van de lessen: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.50 -12.00u en van 13.00u – 15.45u 

Woensdag: 8.50 – 11.35u 
Vrijdag: 08.50 – 12.00u en van 13.00 – 15.00u 
Om 8.35u wordt de poort geopend door de juffrouw en is er toezicht op de speelplaats. 
 
Ingang: 
Uw kleuter gaat  ’s morgens en / of ’s middags naar de school. 

Dan komt U langs het groene poortje, gelegen op de hoek van de Maria Gorettistraat en Vest. 
Deze poort steeds sluiten. 
U komt uw kleuter ’s middag halen. 
Ouders, grootouders,… wachten aan het groene poortje op de hoek van de Maria Gorettistraat en Vest.  De 
juffrouw komt het poortje openen.  Uw kleuter zit u op te wachten op de bank onder het afdak. 
U komt uw kleuter ’s avonds afhalen. 

Ouders, grootouders,… wachten aan het groene poortje op de hoek van de Maria Gorettistraat en Vest.  De 
juffrouw komt het poortje openen. U neemt de eerste deur aan de rechterzijde en stapt door de gang richting 
eetzaal. U wacht aan de gesloten dubbele deur, de juffrouw opent de deur.  
 
Uitgang: 

Bij het ophalen van uw kleuter keer je niet terug maar ga je verder langs de blauwe poort richting 
speelplaats lagere school. U kan dan langs 2 uitgangen ( richting parking parochiezaal of richting parking Maria 

Gorettistraat) de speelplaats verlaten. 
 
We stellen het ten zeerste op prijs als U bovenstaande instructies volgt. Het brengen en ophalen van uw kleuter 
verloopt op die manier het veiligst. Indien er een andere persoon uw kleuter komt brengen of ophalen, geeft U een 
seintje. Laatkomers storen de lessen. Daarom vinden we het fijn dat uw kleuter op tijd naar de school komt. 
 
Een naam op alle voorwerpen: 

Het is belangrijk dat U op de schooltas en de inhoud (brooddoos, koekendoosjes, reservekledij,…) de naam van 
uw kleuter schrijft. U kan extra stickertjes kleven, zodat het voor uw kleuter herkenbaar is. Ook jas, sjaal, muts, 
wanten, …voorzien van naam. Tip: een stift (water- resisant) is handig om nog vlug een naam te schrijven. 
Overloop de inhoud van de schooltas samen met uw kleuter. Kleuters hebben soms dezelfde schooltas bij. Probeer 
er een persoonlijke noot ( stickertje, sleutelhanger, lintje,…) aan te geven. Zo herkennen ze nadien meestal hun 
tasje en de inhoud ervan. 

 
Turnkledij: 

De kleuters dragen die dag ( info komt in het heen- en weerboekje) gemakkelijke kledij. De turnjuf vraagt een 
zwemzakje ( geen plastieken zakje) met daarin witte turnpantoffels. Het zakje en de turnpantoffels van 
naam voorzien. Het turngerief blijft in de school. 
 
Kledij: 

We trachten de zelfredzaamheid van uw kleuter te stimuleren. Daarom is gemakkelijke kleding belangrijk. 
Kleuters die een jas dragen met losse voering, krijgen meestal hun jas niet zelfstandig aan. Daarom raden we 
aan om daar rekening mee te houden. Bij toiletbezoek is een broeksriem niet handig. In de winter is het ten 
zeerste aan te raden om wanten ( van rekbaar materiaal) met een touwtje aan te kopen voor in de 
winterjas. Handschoenen belemmeren de zelfredzaamheid en het is voor de juf een tijdrovende bezigheid. 
Tip: Oefen met je kleuter om zelf hun jas aan te doen. 

  
Schooltasje: 
Kleuters brengen uiteraard een schooltasje mee naar school.  

Tip: We raden aan om een tas te kopen met rits. 
De plaats om de tas op te bergen is beperkt, dus liefst geen trolley. 
 
 
 
 
 

 



 
Verjaardagen: 
De kleuters krijgen een verrassing van de school. Kleuters de tijdens een vakantie jarig zijn, worden vooraf 
gevierd. Het meebrengen van geschenken is niet toegelaten bij een verjaardag. Die dag mogen ze wel 

trakteren met taart, cake, wafels, e.d. ( af te spreken met de juf). Gelieve de traktatie niet apart in te pakken 

voor elke kleuter. Na een instapdag geeft de juffrouw een lijst mee waarop het aantal kleuters van onze klas 
staan. Zo blijft U op de hoogte voor hoeveel kleuters er een traktatie mag meegegeven worden. 
 
Drank: 
De kleuters kunnen in de school melk, niet bruisend water, bruisend water, appelsap of sinaasappelsap nemen. 
Het aantal consumpties wordt op een namenlijst geschreven ( U krijgt nadien een overschrijving). Uw kleuter mag 

zelf drank (dezelfde als hierboven beschreven) meenemen. Niet in tetrabrik maar wel in een hervulbaar 
flesje (met naam). Cola, limonade, drank met prik zijn niet toegelaten. 
Tip: een klein plastieken flesje water uit de handel is goed. Maar dan wel met een aangepaste (kleine) opening. 
Een gewone schroefdop is onhandig. Het flesje kan je ook terug vullen. Bij een drinkbus test je eerst of die wel 
lekvrij is. Voor kleuters die te weinig drinken, koop je best een doorzichtige drinkbus.  
 

Versnaperingen: 
Snoep, kauwgum, koeken met chocolade zijn verboden. 
We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de ouders om te zorgen voor een gezonde en voedzame 
versnapering en beleg bij de boterhammen. Voor een ganse dag hebben de kleuters drie pauzes om te eten en te 
drinken: 

- een tussendoortje in de voormiddag en één in de namiddag ( liefst aparte doosjes). 
- Het middageten ( in een brooddoos) 

Kleuters mogen alle dagen fruit meebrengen. De kleuters eten in de voormiddag het fruit en in de namiddag de 
rest. 
 
Fruitdag: elke woensdag: 
Die dag eten de kleuters enkel fruit of groenten tijdens de pauze. Het is handig om een hersluitbaar plastieken 
potje mee te geven met daarin fruit (of groente) geschild en in partjes. 
Tip: een banaan laat je best in zijn geheel. Voor slechte eters is bijvoorbeeld een hele appel te veel. Geef dan een 

halve appel in partjes gesneden. 
 
Oudercontact: 
Voor de instappers van september en november voorzien we in februari of maart een individueel oudercontact. 
Voor de instappers vanaf januari zal er een individueel gesprek volgen in juni.  Bij problemen wachten we deze 
momenten niet af, maar proberen we zo snel mogelijk contact te zoeken met de ouders. 

 
Heen- en weermapje: 

Uw kleuter krijgt een mapje met daarin  een schriftje mee. In dit schriftje pent de leerkracht alle mededelingen 
aan de ouders neer, maar ook omgekeerd, de ouders aan de leerkracht. Hierin zijn ook alle brieven in terug te 
vinden Gelieve de brieven eruit te nemen en gelezen berichten te ondertekenen. Heeft U een dringend 
bericht en het boekje is niet beschikbaar? Schrijf het dan op een papiertje en kleef het op de brooddoos of 
het doosje van het tussendoortje. 

 
Luizen in de school: 
Regelmatig melden ouders dat hun kind last heeft van luizen. Wanneer er luizen circuleren in onze school, ook al 
is dat in een andere klas, melden we dat. In het heen- en weermapje staat dan ‘luizen in de school’. Het is de 
bedoeling dat U extra controleert. Als iedereen meewerkt, kunnen we zeker dit probleem vlug verhelpen. 
 
Afscheid nemen: 

Afscheid nemen van uw kleuter is soms moeilijk. Toch is het beter om het kort te houden. Indien U voor einde 
schooltijd aan de poort wacht. Gelieve U niet zichtbaar op te stellen. Het is voor een kind moeilijk te begrijpen 
dat hij/zij nog moet wachten. 
 
Info: 
Meer info vindt U op de onze website www.terveste.be . verlofdagen vind je in onze kalender. Het fotoalbum en 

schoolnieuws helpt je kleuter om te vertellen over de activiteiten van onze school. 
 
Vragen, problemen, een dringend gesprek,… 
Contacteer de juffrouw of de directie. 
 
Groeten, 
Directie en kleuterjuffen. 

http://www.terveste.be/

