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WELKOM 
 
Beste mama’s en papa’s, 
 
In dit boekje vinden jullie in het kort de werking, alle 
informatie en de belangrijkste afspraken van onze school 
en onze klas. 
 
Op STEAM-basisschool curieuzeneuzen vinden wij het 
zeer belangrijk dat zowel u als uw kleuter zich goed voelt 
bij ons.  
Als u vragen of bedenkingen heeft, kunt u steeds bij ons 
terecht. Aarzel niet om even binnen te springen of te 
telefoneren. 
 
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking! 
 
 
juf Marie        Nico Maes 
peuterjuf       directeur 
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Hoe ziet onze dag eruit?  
 
U bent vast nieuwsgierig naar wat uw kleuter allemaal 
doet tijdens een dagje school. Elke dag is wel een beetje 
anders, maar hier krijgt u alvast een algemeen beeld van 
onze dagindeling. 
Voor de kleuters wordt deze duidelijk gemaakt op een 
daglijn bij het begin van elke dag. Zo weten ook zij wat ze 
kunnen verwachten die dag.  
 
08u25 Onze schoolpoort gaat open...  

08u40 Toiletbezoek en onthaal in de kring.  

09u00 Activiteit met de juf + spelen bv. knutselen, 
spelletjes, liedje, … 

10u00 Fruit, drinken en toiletbezoek 

10u20 Speeltijd 

10u40 Activiteit met de juf + spelen bv. knutselen, 
spelletjes, liedje, … 

12u00 Toiletbezoek en middageten (Kleuters die 's middags 
opgehaald worden gaan naar de poort.)   

12u30 Speeltijd 

13u00 Activiteit met de juf + spelen bv. knutselen, 
spelletjes, liedje, … 

14u15 Speeltijd 

14u25 Fruit, drinken en toiletbezoek 

14u40 kwartierlezen: een verhaaltje  

15u05 Einde 

 
Waarover leren we?  
 
Meestal leren we elke 2 weken over een ander thema. 
Deze thema’s kunnen seizoensgebonden zijn zoals 
herfst, kerst, carnaval, … 
Soms kiest de juf zelf een thema of gaat de juf uit vanuit 
een thema waarin de peuters interesse tonen.  
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Het thema van de week kunt u steeds lezen op de deur 
van onze klas.  
 
Soms krijgt uw peuter een briefje mee waarop staat over 
welk thema wij gaan leren en welke materialen ze kunnen 
meebrengen van thuis. Vergeet dan zeker niet een naam 
op het materiaal te schrijven zodat het zeker mee terug 
naar huis kan.  
 
Meestal worden er per thema foto’s en tekst geplaatst op 
onze facebookpagina. Neem hier zeker een kijkje op!  
 
Als een thema u zelf erg aanspreekt, mag u altijd komen 
meewerken in de klas! Bv. koken, knutselen, …  
Overleg dan even met de juf, dan kunnen we samen een 
moment plannen.  
 
Turnen 
 
Twee keer per week gaan onze peuters en kleuters van 
de eerste kleuterklas turnen.  
De turnlessen vinden plaats in de overdekte zaal van de 
lagere school.  
Onze kleinste kleuters hoeven hier niets speciaal voor 
mee te brengen, graag wel makkelijke kledij aandoen.  
De peuters en kleuters oefenen tijdens deze les ook hun 
zelfredzaamheid (jas zelf uit- en aandoen) en gaan 
spelenderwijs hun grenzen verleggen en motorische 
vaardigheden oefenen. Bv. bal werpen, springen van een 
bank,…  
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Eten en drinken 
 
Soep  

Soep bestellen kan via de website. 
Maandelijks wordt de link gedeeld via 
de schoolapp en de nieuwsbrief.  
De betaling van de schoolrekening 
gebeurt via domiciliëring of 
overschrijving. U hoeft dus geen 
centjes mee naar school te geven. De 
prijs van de soep bedraagt € 1,00 per 
dag.  
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Drank 
Elke kleuter op onze school heeft een eigen drinkbeker 
met zijn/haar kenteken op. Op deze manier stimuleren wij 
het drinken van water. Het is niet alleen gezond, er zijn 
ook geen uitgelopen flesjes meer in de schooltas. 
Handig!  
 
Bij de drankjes van de school heeft u de keuze uit: 
chocolademelk, appel –of appelsiensap € 0,40 en melk  
€ 0,30. Ook deze worden verrekend via de 
schoolrekening.  
 
Eten  
Vanaf oktober hoeft u op dinsdag uw peuter geen fruit 
mee te geven want dan krijgen zij dit van de school. 
Op woensdag wordt er alleen fruit gegeten en zijn er 
geen koeken toegestaan. Ook de andere voormiddagen 
proberen wij fruit eten te stimuleren!  
In de namiddag eten wij een koekje en drinken wij de 
toegelaten drankjes of water.  
Koeken met chocolade zijn niet toegelaten op onze 
school. 
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Enkele concrete afspraken: 
 
• Elke voormiddag eten onze kleuters een stukje fruit. 

(Het fruit moet niet geschild zijn, maar gelieve het fruit 
in een potje te steken om 'geplet fruit' te vermijden.)  

• Wij zijn een MOS-school. We stimuleren ouders om een 
stevige koeken/fruit doos en een drinkbus aan te 
schaffen. Afval gaat terug mee naar huis.  

• Frisdranken en koeken met chocolade zijn niet 
toegelaten op onze school.  
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Verjaardagen 
 
Als uw kleuter verjaart, maken we er in de klas een leuke 
dag van. 
De jarige is dan “kindje van de dag” en mag op de 
verjaardagsstoel zitten.  
Hij/zij krijgt een mooie kroon en mag de kaarsjes 
uitblazen op de taart.  
 
U mag een traktatie meegeven met uw kleuter, maar dit is 
zeker niet verplicht. Indien u toch wil trakteren, hou het 
dan klein bv. cake of fruit. Iets dat we gezellig samen in 
de klas kunnen opeten. 
Het is niet de bedoeling om individuele cadeautjes mee 
te geven met uw peuter. Indien u toch graag een cadeau 
meegeeft, kies dan voor een klascadeau. Geen 
inspiratie? Geen probleem, in onze klas hangt een lijstje.  
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Onze visie  
 
Wij willen met onze visie de kleuters en leerlingen 
uitdagen binnen hun leerproces. Wij stimuleren hen om 
probleemoplossend en onderzoekend te denken! 
 
Onze visie voorgesteld volgens de bouwstenen 
 

 
 
Wenst u een meer uitgebreide toelichting over onze 
bouwstenen en de daarop gebasserde schoolvisie? Onze 
leerkrachten en de directie staan u graag te woord! 
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Onderwijsvernieuwing 
 
iPad 
Onze school staat voor vernieuwing en is steeds mee met zijn tijd. 
Na de computers, de computerklas en de digitale schoolborden 
deden enkele jaren geleden de iPads hun intrede in onze school. 
 
KWARTIERMAKER 
Op onze school werken we met het project 
 ‘kwartiermaker’. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die meer lezen, 
beter zijn in taal. Hier gaan we niet alleen in de lagere school mee 
aan de slag, maar dit start al in onze peuterklas. Onze laatste 
gezamenlijke activiteit zal in het teken staan van lezen. Onze 
peuters kunnen uiteraard nog geen woorden lezen, maar we 
kunnen hen al wel warm maken voor boeken en verhalen door 
bijvoorbeeld te gaan: voorlezen, prentlezen (kleuters vertellen zelf 
wat er op de prent of praatplaat staat) poppenkast spelen, 
vertellen bij groeiplaten (prent waar steeds meer situaties 
tevoorschijn komen), beluisteren van een verhaal op cd of iPad,… 
 
STEAM 
66% van de kleuters zullen later een beroep uitoefenen dat nu 
nog niet bestaat. Misschien worden ze wel drone piloot, 3D-print 
klusjesman, microbiologische stabilisator of persoonlijke digitale 
beheerder ? 
Om onze huidige leerlingen klaar te stomen voor de toekomst én 
de toekomstige arbeidsmarkt, willen we in ons onderwijs ook 
focussen op leerinhouden en -vaardigheden die kinderen later 
nodig gaan hebben.  
Een goede wetenschappelijke, technische en wiskundige 
voorbereiding, gekoppeld aan creativiteit en digitaal ondersteund 
zal kinderen hier in helpen.  
We geven hen een kijk op de wereld van morgen en gaan op 
zoek naar de aanwezige talenten. Zo proberen we 
de  “Hawkinsen en Jobsen” van de toekomst te ontdekken. 
 
Enkele voorbeelden? 
  programmeren met Blue-bot, Osmo, Dash en Dot en Lego 

WeDo en EV3 mindstorms (van kleuters tot 6de leerjaar) 
  deelname aan de Lego kicks-and-bricks wedstrijd met 5 en 

6 
  opzetten van experimenten en aanleren van 

“wetenschappelijk denken” 
 bedrijfsbezoeken 
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Jules 
 
Jules is onze klaspop. Hij is net als onze peuters en 
kleuters nieuw op onze school en moet nog heel veel 
leren. Dit doet hij samen met de kindjes van de klas. Hij 
gaat mee eten, spelen, zwemmen, schilderen, …  
In Jules herkennen veel peuters zich. Soms wat bang en 
terughoudend, maar meestal dapper! 
 
Jules gaat elk weekend met een andere peuter mee op 
vakantie! Hij mag dan een weekendje blijven logeren. 
Jules is dan voorzien van een koffertje met slaapgerief, 
een voorleesboekje, … en een kaftje.  
In dit kaftje mag mama, papa, … schrijven wat Jules dat 
weekend allemaal heeft gedaan! Ook foto’s mogen er 
altijd bij gedaan worden.  
 
Op maandag komt uw peuter samen met Jules en zijn 
logeerkoffer terug naar de klas. Uw peuter mag dan aan 
de hand van de foto’s uit het schriftje vertellen wat hij/zij 
dat weekend allemaal gedaan heeft.  
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Zindelijkheid 
 
Sommige kleuters zijn op de eerste schooldag nog niet 
zindelijk. Bij de ene duurt dit al wat langer dan bij de 
andere. Het is natuurlijk wel erg belangrijk dat de ouders 
volop bezig zijn met de zindelijkheidstraining! Ook de juf 
stimuleert de kleuters zoveel mogelijk om zelfstandig naar 
het toilet te gaan. Een ongelukje kan altijd gebeuren, 
gelieve daarom genoeg reservekledij mee naar school te 
brengen. Deze kledij ligt het bakje van je kleuter bij de 
toiletten. 
 
Tips zindelijkheidstraining: 
• Start de training in een rustige periode, bij voorkeur als je 

enkele dagen thuis bent. 
• Zet uw kind op geregelde tijdstippen op het potje. Bv na het 

eten, voor het slapen gaan. Verwacht nog niet dat je kindje 
direct een plasje doet. 

• Zorg voor gemakkelijke kledij zodat het kind zonder hulp op 
het potje kan gaan. 

• Moedig je kind aan en beloon je kind met een applausje als het 
iets in het potje gedaan heeft. 

Een leuk prentenboek rond zindelijkheid:  
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Geleidelijke overgang crèche - kleuterschool  
 
Een peuter die kleuter wordt, heeft heel veel 
indrukken te verwerken: nieuwe vriendjes, andere 
activiteiten, een onbekende juf, een ander 
dagschema en een vreemd groot gebouw. Om 
deze overgang wat makkelijker te maken 
organiseren we proefdagen. De peuters mogen 
komen proeven van de activiteiten van onze 
kleuterklas, leren de juf al een beetje kennen en 
mogen meespelen.  
We bieden ook de mogelijkheid aan de kleuters om 
in het begin halve dagen mee te draaien in de 
kleuterschool en 's middags nog van een 
middagdutje te genieten.  
 
Busvervoer en opvang 
 
Onze schoolbussen zorgen ervoor dat alle 
leerlingen veilig naar school worden gebracht en 
terug voor de deur worden afgezet. Een vriendelijk 
ontvangst door de chauffeur, een veilige rit van en 
naar school en het gezelschap van vriendjes 
zorgen ervoor dat ouders op twee oren kunnen 
slapen en dat de leerlingen goedgezind op school 
aankomen.  
 
Er wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd door 
zowel de gemeente als onze school. Meer info kunt u 
vinden in de aparte folder. 
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Op de hoogte blijven van schoolactiviteiten  
 
Wij communiceren met onze ouders via verschillende 
digitale wegen:  
• de facebookpagina 

https://www.facebook.com/Klepperke/ 
• nieuwsbrieven via de schoolwebsite: 

www.curieuzeneuzen.school 
• de schoolapp 

 
iOS      Android 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg er zeker voor dat je deze kanalen geregeld bekijkt of 
dat je geabonneerd bent op de diensten die we via deze 
weg aanbieden. 
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Wat breng ik de eerste schooldag mee?  
 
• Een schooltas met: fruit in een doosje, een 

drinkbus, boterhammen en een koek. 
 

• Een doos papieren zakdoekjes. 
 

• Reservekledij 
 

Belangrijke afspraken 

• Afzetten en ophalen 
De peuters worden ‘s morgens afgezet op de 
speelplaats.  
(vanaf 08u25) 
De peuters worden ‘s avonds afgehaald aan de 
schoolpoort (15u05) of gaan met bus mee naar 
huis.  

 
• Indien uw peuter naar de kinderclub gaat na 

school, is zijn boekentas voorzien van het kaartje 
van de kinderclub. 
 

• Heen-en weermapjes worden op in het bakje van 
de klas gelegd en de boekentassen in het rek 
gezet. 
 

• Schrijf op alle materialen duidelijk 
de naam van je peuter. 
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Heeft u nog vragen?  

 
Iedereen steeds welkom tussen 08u25 en 08u40 of 
na afspraak! 
Telefoonnummer: 014/81.17.38 
 
Het schoolreglement en de kalender vindt u terug 
op onze website: 
http://www.curieuzeneuzen.school/ 
 
Neem af en toe ook een kijkje op onze website of 
facebookpagina voor leuke foto’s van uw kind! 
 
Kandidaten oudercomité? Altijd welkom!  

SAMEN MAKEN 
WE ER EEN 

SCHITTEREND 
SCHOOLJAAR 

VAN!  
Jules is een prentenboekenfiguur van  Annemie Berebrouckx in uitgaven van 
uitgeverij Zwijsen 


