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Infoboekje oudste kleuters 

4- en 5-jarigen 
 

In dit boekje overlopen we een aantal praktische dingen.  
Als je nog vragen hebt, kan je steeds bij iemand van ons 

team terecht. 
 

Voor de echte start nodigen we je graag uit op een 
contactmoment. 

Hiervoor krijg je vooraf een uitnodiging. 
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Welkom op onze school    

We zijn blij dat je voor onze school gekozen hebt ! 

Een school waar  

• de leerkrachten zich enthousiast inzetten zodat ieder kind en 

ouder zich welkom mag voelen.  

• er rond toffe thema’s gewerkt wordt, zowel in de klas als met 

heel de school  samen. 

• er zorg is op maat van elk kind.  

• er op geregelde tijdstippen leuke uitstappen gemaakt worden.   

• er veel bewegingsmogelijkheden zijn zowel binnen als buiten de 

school.  

• er een ruim aanbod is aan naschoolse activiteiten voor alle 

leeftijden.  

• we zorgen voor een positieve, warme en veilige omgeving. 

Ieder kind kan zijn eigenheid bewaren en krijgt de kans om al zijn 

talenten te ontwikkelen. 

We danken je alvast voor het vertrouwen in onze school. 
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Wie zijn wij? 

In onze school werken we met leeftijdsgroepen. Van iedere leeftijdsgroep 
zijn er 3 klassen. We hebben de: 

- Jongste kleuters (instap en 1ste kleuterklas) 
- Oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas) 

Vanaf september 2021 zullen er 2 klassen 4-jarigen en 2 klassen 5-jarigen 
zijn. 

Jongste kleuters: 

Blitse sterren BS 
juf Nastasja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jip en Jannekes JJ 
juf Hilde 

 

 

Hippe stippen HS 
juf Tineke 

 

 

 

 

   

Oudste kleuters: 

Dolle draakjes DD 
juf Kristel 

 

 
 

 

Snoopy’s 
juf Greet 

 

 

Uiltjes 
juf Lynn 
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Zorgleerkrachten, kinderverzorging, turnen 

Zorgcoördinator 
kleuters 
juf Fenia 

 

Zorgleerkracht 
juf Caroline 

 

 

  Kinderverzorging 
juf Naveen 

 

 

Slaapklas en 
nabewaking 

juf Stien 

 

 

       
   

         Turnen                           Turnen 
        juf Helen                         juf Tine                                                                                                                                                                                                                                                       

                      

 

Directie, beleidsondersteuner en secretaresse: 

Directie 
meneer Koen 

 
 

 

Beleids-
ondersteuner 

juf Els 
 

 

Secretaresse 
juf Gitta 

 
 

 

  

 

Onze andere collega’s kan je terugvinden op de website: www.sint-jozef.net 
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 Dagverloop 

7.15 u. start voorbewaking 

8.15 u. poorten gaan open 

8.30 u. start van de lessen 

10.10 u. speeltijd voor kleuterschool en lagere school 

10.25 u. lessen worden hervat 

12.05 u. middagpauze 

13.05 u. poorten gaan open 

13.20 u. start van de lessen 

15.00 u einde schooldag 

 

Wij bieden na de schooluren verschillende alternatieve 
opvangmogelijkheden aan. 

° 15.15 tot 15.45 u. vrij spelen 

° 15.15 tot 16.15 u. naschoolse activiteiten*** groep 1 

° 15.30 tot 16.00 u. huiswerkklas* 

° 15.45 tot 17.45 u. nabewaking* 

° 16.15 tot 17.15 u. naschoolse activiteiten*** groep 2 

Op woensdag is er nabewaking* tot 13.05 u. en naschoolse activiteiten*** 
tot 16.00 u. 

* = 0,80 euro per begonnen half uur  

*** = inschrijven via website: http://tasteart.be 
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Algemene uitleg  

 
Boekentas:   

Zorg voor een boekentas (geen trolley) met een eenvoudige sluiting die 

voldoende ruim is zodat alles er gemakkelijk inpast. Op deze manier is het 

gemakkelijker voor je kleuter om alles zelf in en uit te laden. Dit stimuleert 

de zelfstandigheid. 

Brooddoos: 

Kies voor gezonde voeding.  Geef niet te veel mee.  Wat je kleuter niet heeft opgegeten, 

laten we in de brooddoos zitten. Zo zien jullie wat je kleuter wel of niet gegeten heeft.   

Drinkbus: 

De drinkbus wordt gevuld met plat water, indien nodig vult de juf bij. Belangrijk is dat het 

een drinkbus is die niet lekt en die je kleuter zelf kan openen.   

Fruitdoos: 

We vragen om fruit of een gezonde snack in een apart doosje te 

doen. Dit kan ook een boterham, rozijntjes, groenten of noten zijn. 

Inschrijving lagere school: 

De 5-jarige kleuters gaan na overleg met de klasleerkracht en de zorgleerkracht       

naar het eerste leerjaar.  Opnieuw aanmelden en inschrijven is niet nodig.  

Klasbord: 

Elke klas werkt met klasbord.  We delen foto’s en informatie op een eenvoudige manier.  

Zo kan u op je smartphone of computer volgen wat we doen in de klas.  U krijgt de code 

van de klasjuf en kan zich inloggen op www.klasbord.nl. 

Kledij: 

We raden je aan om je kleuter gemakkelijke kledij aan te doen die vuil mag 

worden bij het spelen. Gelieve ook voor schoenen met een eenvoudige 

sluiting te kiezen die gemakkelijk aan en uit kunnen. In de klas dragen we 

pantoffels.  We wisselen meermaals per dag van schoenen en willen de 

kleuters hierin stimuleren om dit zo snel mogelijk zelfstandig te doen. 
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Medicatie:  

In principe dient de school geen medicatie toe aan de kinderen. Dit kan alleen met een 

attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 

Middag: 

Tijdens de middagpauze eten onze kleuters in de klas. Bij de maaltijd drinken ze water 

uit hun drinkbus.  

Naam: 

Zorg ervoor dat alles wat je kleuter meebrengt, getekend is met zijn of haar naam!  Zo is 

de kans om de drinkbus, de fruitdoos, de muts, de sjaal, … te verliezen veel kleiner. 

In de loop van de eerste schoolweek krijgen de kinderen ook hun klassymbool met 

naam aan de boekentas en aan de kapstok. Zo weten de andere kinderen en juffen in 

welke klas ze thuis horen. 

Naschoolse activiteiten: 

Er wordt op school door externe partners een ruim aanbod voorzien van naschoolse 

activiteiten en dit voor alle leeftijden. Meer info hierover kan je bekomen op het 

secretariaat of bij de klasjuf. (www.tasteart.be) 

Oudercontacten: 

Eind augustus is er een kijkmoment waar je kan komen kennismaken met de nieuwe 

klas. Begin september is er een infoavond waar de klaswerking en andere afspraken 

door de juf in de klas uitgelegd worden. In de loop van het jaar organiseren we enkele 

individuele oudercontacten. Hiervoor krijg je telkens een uitnodiging.  Op de kalender op 

onze website vind je de meest recente versie van de jaarkalender. Verder kan je de juf 

steeds tijdens klasvrije momenten aanspreken of om hulp vragen bij problemen. 

Rekeningen: 

Alle onkosten zoals middagtoezicht, voor- en nabewaking, uitstappen …  

komen op de schoolrekening.  De schoolrekening wordt 1 keer per maand meegegeven. 

In principe moeten de kinderen geen geld meebrengen naar school, tenzij dit 

uitdrukkelijk anders wordt gevraagd.  Als je geld mee naar school geeft, vragen we om 

het juiste bedrag in een gesloten omslag te steken .  Noteer op de omslag: naam, klas, 

het bedrag en de reden.   

De school engageert zich om de kosten te beperken. 
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Heb je het door omstandigheden moeilijk om de schoolrekeningen te betalen? Laat het 

ons dan weten.  Via het sociaal fonds van de stad Antwerpen krijgen we, voor leerlingen 

met een attest, financiële ondersteuning voor sommige uitstappen.  Vraag het attest 

verhoogde tegemoetkoming aan bij uw ziekenfonds.  Geef het af op het secretariaat.  

Schooluren:   

Voormiddag: 8.30 tot 12.05 u       Namiddag: 13.20 tot 15.00 u                                                                                                                                                                                     

Op woensdag eindigt de school om 12.05u.  De schoolpoort gaat telkens 15 min. voor 

de aanvang van de lessen open.                                                                                       

Er is voorbewaking vanaf 7.15 u en nabewaking tot 17.45 u.                                                           

Op woensdag is er nabewaking tot 13.05 u. 

Tijdens de nabewaking en op woensdagnamiddag werken we samen met Taste-Art die 

naschoolse activiteiten voorzien. (www.tasteart.be) 

Voor zowel de voorbewaking, middagtoezicht, nabewaking en naschoolse activiteiten 

wordt een vergoeding gevraagd. 

Turnen:  

                  De kleuters gaan twee maal per week turnen in de turnzaal.   

                     Hiervoor hebben ze turnpantoffels nodig.                                

                    Tip: De turnpantoffels met gaatjes krijgen ze zelf gemakkelijker aan. 

 

Verjaardagen: 

 

Wij vinden jarig zijn zeer belangrijk. Wij maken tijd om dit samen te vieren. 

U kan iets lekkers meegeven zoals een droge cake, fruitsla, koekjes …  

Geef geen chocolade, snoep,  suikerpasta’s, taarten met slagroom, 

drinken en individuele zakjes vol snoep en speelgoed mee. 

Een cadeautje voor de klas is ook heel leuk. Tips kan je altijd aan de klasjuf vragen.  

 

Website: 

 

Op onze website kan je extra informatie vinden: de visie van de school, het 

schoolreglement, een voorstelling van ons team, een kalender met daarop alle 

activiteiten…  www.sint-jozef.net  

 

Zindelijkheid:   

 

We verwachten dat kleuters zindelijk naar school komen.   Als je hierover vragen hebt, 

kan je steeds de school contacteren.    
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