
“Geef me je hand 

geef mij ze allebei. 

Ik zal je proberen te leiden  

in dat klasje van mij. 

Je bent welkom, je mag er zijn. 

Iedereen is zichzelf en dat is fijn.” 

 

Brochure Julesklas! 
 

Beste Ouders, 

 
Welkom in het onthaalklasje of “Julesklas”. In 
deze brochure vindt u de belangrijkste informatie 
en afspraken terug zodat u deze thuis rustig kan 
lezen. 
Vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
 

Begeleiding: 
 

Klastitularis: Tamara Mannaerts  
Kinderverzorgster: Angela Dewilder  
 
Elk kind z’n eigen tempo 
 

De meeste kinderen zijn rond 3 jaar rijp voor de kleuterschool. Sommigen zien het al 
helemaal zitten op 2 ½ jaar, terwijl anderen er nog niet klaar voor zijn op 3 ½ jaar. 
Het is van belang dat je het ontwikkelingstempo van je kind respecteert en niets 
forceert. Voor je kindje naar de kleuterschool komt, moet het al over enkele 
vaardigheden beschikken en redelijk zelfstandig zijn. Je kan dit toetsen aan de hand 
van de volgende vragen: 
 

 Kan je kind al rustig een aantal uren zonder jou doorbrengen? 

 Kan je kind zich enigszins verstaanbaar maken: zijn naam zeggen, zeggen dat 
het honger of dorst heeft, dat het warm of koud heeft? 

 Kan je kind al zonder hulp zijn jas aan- en uittrekken? (dichtdoen niet 
natuurlijk) 

 Kan het alleen eten met een vork? 

 Waarschuwt je kind tijdig wanneer het naar de wc moet? (Een “ongelukje” kan 
wel maar zindelijkheidstraining valt niet te rijmen met de klaspraktijk) 

 Kan mijn kindje al een volledige schooldag aan of starten we met halve 
dagen? 

 Heeft je kind al enig tijdsbesef? Begrijpt het bv. “Straks komt mama of papa 
terug”? 

 
(Uit “Voor het eerst naar school” van K&G) 

 
 
 
 



Wat is belangrijk in de onthaalklas? Vier aandachtspunten 
 

 De peuters voelen zich thuis op school. 

Dit is het allerbelangrijkste! Alleen als ze zich helemaal goed in hun vel voelen zullen 
ze de wereld rondom hen kunnen verkennen, ontdekken. 
 
Daarom: 
- Gebeurt in de klas elke dag hetzelfde volgens vaste rituelen. De kleuters kunnen de 
opeenvolging van gebeurtenissen dan beter volgen. In de bijlage vindt u hoe een dag 
in de onthaalklas eruit ziet. 
- Is er ’s morgens een uitgebreid onthaal. De kleuters kunnen rustig iets komen 
vertellen aan de juf of aan Jules, hangen hun foto aan de kalender, enzovoort. 
- Proberen we een huiselijke sfeer te maken in de klas, maken we een fotowand van 
alle gezinsleden. Gelieve een gezinsfoto (mag ook collage van versch. foto’s zijn, 
maar niet groter dan een A4) mee te brengen. 
 

 Een peuter wil zoveel mogelijk zelf doen 
In de onthaalklas wordt zeer veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid. Er wordt 
veel tijd gestoken in het aandoen van de jassen, naar toilet gaan, handen wassen, 
neuzen snuiten,... 
 
Daarom: 
- Vragen we met nadruk om gemakkelijke kledij aan te doen (liefst geen salopetten 
en broeksriemen) en een aangepaste boekentas mee te geven (niet te klein, zodat 

het gemakkelijk is om werkjes en eventuele brieven in te stoppen, ongeveer een A4 
groot).  
- Is het belangrijk om bepaalde dingen thuis ook verder te zetten (stimuleren tot 
zelfstandigheid). Daarom zit er ook in bijlage uitleg hoe we in de klas ons jasje leren 

aandoen. Het is misschien leuk om dit te gebruiken als herkenning voor uw kleuter. 
 

 Een Nederlandstalige school  

Peuters van 2,5 – 3 jaar ontwikkelen volop hun taal. Daarom is het belangrijk dat de 
peuters veel met het Nederlands in contact komen. 
 
Daarom: 

- Gaat er veel aandacht naar het begrijpen van het Nederlands (voor anderstaligen) 
en het ontwikkelen van de woordenschat. De juf praat met veel gebaren en intonatie 
en ondersteunt verhalen, versjes en liedjes met prenten. 
- Het leren van de taal moet een natuurlijk proces zijn. Daarom wordt er zeker niet 
gedrild, maar vanuit de interesse van de peuters gestimuleerd. 
 

 De peuters willen volop experimenteren en op verkenning gaan. 
 
Bij het eerste aandachtspunt werd besproken hoe belangrijk het is dat de peuter zich 
goed voelt in de klas. Pas wanneer hij zich volledig thuis voelt gaat de peuter op 
verkenning in de klas. Hij gaat spelen in de zandbak, in de poppenhoek of op de 
automat. Door hier met hart en ziel mee bezig te zijn, leert de kleuter erg veel i.v.m. 
taal, sociale vaardigheden, enz. 
 
 
 



Daarom: 

- Mogen de peuters vrij kiezen aan welke activiteiten ze graag deelnemen. Pas 
wanneer de peuters volledig achter hun keuze staan, zal het doel van de activiteit 
bereikt worden. 
- Is het aantal knutselwerkjes dat uw peuter voor elk verlof mee naar huis brengt van 
geen belang. Sommige peuters zijn namelijk niet geïnteresseerd in deze activiteiten, 
maar doen andere dingen liever. 
- Is de klas in hoeken verdeeld en wordt er per thema uitgekeken naar telkens 
nieuwe, stimulerende materialen. Als u thuis leuke boekjes of materialen hebt rond 
het thema mag u deze altijd meegeven naar de klas. We springen er met veel zorg 
mee om. Gelieve wel de naam van uw kleuter er op te noteren zodat we u alles terug 
kunnen bezorgen. 
 
 
 



Enkele afspraken waar we ons aan 
houden:  
 

 Probeer je kleuter tijdig naar school te 
brengen. Tussen 7u30 en 8u worden we 
verwelkomd in de ochtendopvang 
(feestzaal = refter), tussen 8u en 8u20 
nemen we afscheid op de speelplaats. 
Gelieve hiermee rekening te houden om 
alles vlot te laten verlopen, anders wordt 
het in de hal en de gang één 
onoverzichtelijke drukte. We mogen 
vanaf 8u20 naar de klas gebracht 
worden bij de juf. 

 
 

 We hangen onze jas aan de kapstok (bij onze foto) en zetten onze schooltas op 
de vensterbank. Wie boterhammen eet, gelieve de boterhammendoos en 
eventuele drinkbeker in de bak te zetten. Mag ik U vriendelijk verzoeken het 
afscheid zo kort mogelijk te houden. Een dikke knuffel en een kusje werken 

veel beter dan een langdradig afscheid dat de onzekerheid en/of het verdriet enkel 
in de hand werkt. De activiteiten starten om 8u35. Het is erg vervelend als we 

volop bezig zijn in de klas en gestoord worden door iemand die te laat komt en het 
is helemaal niet leuk als uw kleuter de start van de dag mist. 

 

 Na de speeltijd van 09.45u. en voor de speeltijd van 14.50u. eten en drinken we   
    gezamenlijk in de klas. U hoeft zelf niets mee te geven, elke kleuter krijgt een    
    koekje (in de namiddag een stukje fruit) en een drankje van de school (afrekening  
    op het einde van de maand via de schoolfactuur). 
 

 Doe je kleuter gemakkelijke kledij aan (dit bevordert, vergemakkelijkt de 
zelfstandigheid). Maak in de winter de wanten aan een touwtje vast en steek ze 
door de mouwen van de jas. Stimuleer je kleuter om zelfstandig zijn jas aan te 
doen. Voorzie alle kledij en schooltassen van een naam of een 
herkenningsteken!  
(Tip: www.goedgemerkt.nl op deze site vindt u heel leuke herkenningslabels) 

 

 Een knuffeltje meebrengen is zeker toegelaten. Tutjes ook, maar eenmaal in de 
klas leggen we deze weg in de mand, tot we gaan rusten. Speelgoedjes laten 
we thuis! 

 

 Als iedere kleuter een doos papieren zakdoeken en een pakje vochtige doekjes 
mag meebrengen, hebben we er voldoende voor een hele tijd. Stoffen zakdoeken 
kunnen verloren gaan en zijn minder hygiënisch. 

 

 Persoonlijke reservekledij bergen we op in de bakjes in de klas (gelieve ook deze 
te merken). De eventueel geleende kledij van de school krijgen we graag 
gewassen terug. Luiers of pull-up-broekjes horen niet thuis in de klas! 

 
 
 



 Wanneer u uw kleuter komt halen om 15.30u (op woensdagmiddag) vragen wij u 
vriendelijk om buiten te wachten op de parking voor de witte schoolpoort,  tot de 
oversteekrij de school verlaten heeft. Gelieve dit ook te vragen indien iemand 
anders uw kapoen komt halen. 

 

 Verjaardagen vieren we in de klas, gezellig onder ons en liefst met een cake, 
wafeltjes (geen individuele pakjes). Wat wel is toegestaan is een klascadeau (voor 
suggesties zie verlanglijstje Julesklas). 

 

 Luizen zijn ongemakkelijke schoolgangers: kijk het haar van je kleuter regelmatig 
na en verwittig de juf of de directeur als je kleuter luizen heeft zodat we de nodige 
maatregelen kunnen treffen. 

 

 De ouders die graag activiteiten, die buiten de school doorgaan, mee willen 
begeleiden, melden dit aan de juf (uitstap, schoolreis,...).Helpende handen zijn 
altijd welkom! 

 

 Gelieve warme maaltijden vooraf te bestellen via de website (beveiligd gedeelte). 
Om op deze website te geraken moet u een wachtwoord aanvragen via deze site. 
Niet tijdig besteld is géén eten voor die maand. 

 

 Alle experimenteer- en knoeiwerkjes geven we telkens mee voor de 
eerstvolgende vakantie in een klaszak. Gelieve de zak leeg na de vakantie terug 
te bezorgen voor de nieuwe werkjes. 

 

 Is je peuter allergisch voor bepaalde zaken (etenswaren, dieren, gras,...), verwittig 
dan de juf. 

 

 Doelstellingen in de onthaalklas:     
 

 Graag naar school komen!! 

 Veel experimenteren met verschillende 
materialen, (ervaringen opdoen, 
ontdekken). 

 Zelfstandig leren zijn 

 Taalvaardigheid ontwikkelen 
 

 Als je vragen hebt, kom gerust even langs voor (8.20u) of na (15.30u) de 
schooluren of via mail tamaramannaerts@sintjozefsschool.be  

 

 Voor dringende gevallen kan je me bereiken op het nummer:  

Juf Tamara 0497/33 53 30  
 
Hartelijke groeten en tot gauw 
juf Tamara  
 
 

mailto:tamaramannaerts@sintjozefsschool.be


Dagschema in de onthaalklas 

 
08u.35: individueel onthaal + ochtendgym 
 
08u.45:  klassikaal moment, kalenders, verhaaltje, klaspop, godsdienstig 

momentje, liedje, beleving 
 
09u.00: groepsactiviteiten (versch. mogelijkheden) 
 
09u.30: toiletbezoek 
 
09u.45: speeltijd 
 
10u.10: koek en drank 
 
10u.30: kort klassikaal moment, herverdeling van de groepen, verderzetting of 

start van nieuwe activiteit. 
 
11u.15: opruimmoment 
 
11u.30: toiletbezoek + we maken ons klaar voor de middagpauze 
 
11u.50: middagpauze 
 
13u.05: toiletbezoek 
 
13u.20: rustmoment 
 
14u.20: toiletbezoek + koek en drank (fruit op di en do) 
 
14u.50: speeltijd 
 
15u.20:  dagafsluiting (lied, verhaal, spel,…)  
                     we maken ons klaar om naar huis te gaan 
 
15u.30: tot morgen, allemaal! 
 
 
 
 



Wie is Jules? 
 
Jules komt ook bij ons in de klas. Hij wordt net zoals de peuters 
dit schooljaar 3 jaar. Hij heeft 7 haren en een gekke neus. Door 
de vele verhalen, liedjes, versjes en thema’s die we samen met 
Jules beleven, ontdekken de kleuters beetje bij beetje de wereld 
rondom zich. 
Ook worden ze gevoelig gemaakt voor taal door middel van 
activiteiten waarbij ze zelf handelen en ervaren. 
Al doende leert me!! 
 

 

 

 

Jules en zijn familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe trek ik mijn jasje aan? 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkele suggesties voor een klascadeau: 

Puzzels en spelletjes:  

Puzzelen met Jules viert feest 
Puzzelen met Jules en de dieren 

Puzzel mee met Anna 

Spelen met Jules memospel 

Spelen met Jules lottospel 

Of een prentenboek: 

- Jules in de dierentuin – Annemie Berebrouckx 

- De eend van Jules – Annemie Berebrouckx 

- De oma van Jules – Annemie Berebrouckx 

- Houden van Jules – Annemie Berebrouckx 

- De eerste schooldag van Milan – Auteur: Kathleen Amant 

- Wannes gaat naar school – Auteur: Kathleen Amant 

- Anna eet graag fruit – Auteur: Kathleen Amant 

- Anna in het ziekenhuis – Auteur: Kathleen Amant 

- Anna is jarig – Auteur: Kathleen Amant 

- Karel viert Kerstmis – Auteur: Liesbet Slegers 

-Karel viert Sinterklaas – Auteur : Liesbet Slegers 

- Kaatje viert Carnaval – Auteur: Liesbet Slegers 

- Kaatje bij de dokter – Auteur: Liesbet Slegers 

- Karel helpt papa – Auteur: Liesbet Slegers 

- De wiebelbillenboogie – Auteur: Guido Van Genechten 

- het kerst verhaal – Auteur: Kathleen Amant 

-Het verhaal van Noach- Auteur Kathleen Amant 

-Het verhaal van het verloren schaap – Auteur Kathleen Amant 

- Het verhaal van Jona – Auteur Kathleen Amant 

 

Tip: Misschien best even checken of we het cadeautje  

al gekregen hebben of een aangepaste versie van de lijst vragen. ☺ 

Liefs, Juf Tamara 

 


