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1. Voorstelling kleuterteam       

Peuterklas: juf Kim 

1KA: Juf Babs 

1KB: Juf Kristel 

2KA: Juf Ilka 

2KB: Juf Leen en Juf Lieve 

3KA: Juf Carine 

3KB: Juf Debora 

Kinderverzorgster: juf Marjan 

Plusleerkrachten: Juf Ria en juf Lieve 

Gymleerkrachten: Juf Peggy en Meester Jelle 

Zorgcoördinator kleuterschool: Juf Veronique 

zorgdeletterboom@huldenberg.be 

 

Op onze website vindt u de foto’s van de leerkrachten en hun 

contactgegevens. 
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2. Schooluren van de kleuters 

 

 

Voormiddag: van 8.30u tot 12.10u. Op woensdag tot 12.00u 

Namiddag: Van 13.25u tot 15.30u. Op vrijdag tot 15.00u 

‘s Ochtens gaan de poorten open om 8.15u. 

‘s Avonds sluiten de poorten om 15.45u. 

 

Voor de veiligheid van al onze kinderen, parkeren ouders NIET aan de 

school, wel op de GROTE PARKING naast het voetbalveld  

 

• Brengen van de kleuters: 

‘s Ochtends gaat de poort open om 8.15u. Vanaf dan komen de kleuters 

niet meer binnen langs de hoofdingang, maar worden ze afgezet aan de 

schoolpoort, zodat we een beter zicht krijgen over de spelende kinderen 

op de speelplaats.  

Ouders die hun kleuter voor 8.15u naar school brengen, begeleiden hun 

kind tot in de eetzaal waar ze opgevangen worden door de voorschoolse 

opvang, Stekelbees. (Voorschoolse opvang start om 7u) 

 

• Ophalen van de kleuters: 

‘s Avonds en op woensdagmiddag mogen de kleuters afgehaald worden 

op de speelplaats aan de gele streep. Uw kleuter wacht u op onder het 

afdak en mag pas mee als de juf uw aanwezigheid kan bevestigen, zo 

krijgen we een beter beeld van wie al naar huis kan en wie niet. 

Ouders die hun kleuter na 15.45u (of woensdag 12.15u) komen halen, 

pikken hun kind op in de eetzaal waar zij zijn ingeschreven in de 

naschoolse opvang, Stekelbees. (Naschoolse opvang duurt tot 19u, 

woensdag gaan de kleuters om 12.30u met de bus naar de hooflocatie in 

Huldenberg, Elzasstraat 17 – 21, 3040 Huldenberg) 



 

 

Kleuters die ‘s middags thuis gaan eten, worden door de juf zelf naar de 

poort begeleid. 

 

• Stekelbees:  

Betalende opvang door Stekelbees van 7u tot 8.15u en van 15.45u tot 

19u. 

Woensdagnamiddag van 12.45u tot 19u -> Enkel op de hoofdlocatie in 

Huldenberg; de kinderen worden op school opgehaald met de bus om 

12.30u. 

Ook op schoolvrije dagen en in de vakantie kunnen jullie kinderen 

vertoeven bij Stekelbees. Meer info op onze website deletterboom.be. 

 

• Afwezigheden: 

Het is belangrijk dat uw kleuter zoveel mogelijk aanwezig is. Verwittig de 

school of de klasjuf bij afwezigheid of ziekte voor 9u. Indien uw kleuter 

warme maaltijden of soep heeft besteld, dient u voor 9u af te zeggen 

anders wordt de maaltijd aangerekend. 

 

• Gimme: 

U wordt steeds op de hoogte gehouden over de voorbije week via 

Gimme. (1e kleuterklassen doen dit via heen- en weerboekje.) 

Ook brieven van directie, secretariaat, bestellingen (warme maaltijden, 

vakantieboekjes, nieuwjaarsbrieven, …) … gebeuren via dit kanaal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Onthaalmoment in de kleuterklas 

 

 

 

We starten de dag in onze klas met een gezellig samen zitten in de kring 

of onthaalhoek. De kleuters kunnen daar tot rust komen en krijgen er de 

kans om iets te vertellen aan elkaar. 

Daar zingen we samen het morgenlied, kijken wie aanwezig is, welk weer 

het is, de jarigen, wie wat kwijt wil, … 

We besteden hier ook bijzondere aandacht aan het groeiende tijdsbesef 

van de kleuter: Welke dag is het vandaag?, Hoeveel keer slapen tot …?... 

Naast de dagkalender hebben we ook een weekkalender (vanaf 1e 

kleuterklas), een maandkalender (vanaf 2e kleuterklas); een 

seizoenskalender (vanaf 2e kleuterklas), aftelkalenders, … Deze kalenders 

bieden structuur en zijn een houvast voor de kinderen.  

 

 

4. Toiletbezoek 

 

 

De kleuters hebben telkens tussen de klassen (onthaal + 1KA/1KB + 2KA) 4 

kleine toiletten die ze kunnen gebruiken tijdens de lestijden. 

2KB + de zomerklas hebben hun eigen 2 toiletjes aan hun klas. 

De kleuters van de 3e kleuterklassen gaan op de grote toiletten aan de 

uitgang naar de speelplaats. 

In onze zindelijkheidsbrochure leest u onze visie naast tal van tips hoe u 

thuis kan werken aan de zindelijkheid van uw kleuter. (zie website) 

 

 



 

 

5. Eetmomenten 

 

 

Op onze school stimuleren wij om in de voormiddag een gezond 

tussendoortje te nemen, zoals fruit, groenten, gedroogd fruit, noten of een 

boterham. 

Snoep en frisdrank zijn daarom in onze school niet wenselijk. 

We proberen ook om samen met jullie de afvalberg op school zo klein 

mogelijk te houden. Daarom vragen wij om boterhammen/lunch en 

tussendoortjes in een herbruikbare doos mee te geven (geen 

aluminiumfolie of andere wegwerpverpakkingen.) 

Ook drank in een herbruikbare en goed sluitende drinkbus, bij voorkeur 

water!  

Tijdens de middag is er mogelijkheid tot het verkrijgen van een warme 

maaltijd. U kan uw kind daarvoor inschrijven via Gimme.  

Indien uw kleuter ziek is, belt u voor 9u het secretariaat (02/302 43 90) om 

de maaltijd af te zeggen. 

Er is keuze tussen soep en warme maaltijd (wie warme maaltijd bestelt, 

krijgt ook altijd een tas soep.) De kleinste kleuters krijgen een beker met 

water, de oudere kleuters gebruiken hun eigen drinkbus. (Die kan telkens 

bijgevuld worden op school) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Speeltijden 

 

 

 

Voormiddag: 10.10u - 10.30u 

Middag: 12.10u - 13.25u (Woensdag 12.00) 

Namiddag: 14.20u - 14.40u (Op vrijdag is er geen speeltijd) 

Er is steeds toezicht door leerkrachten. Tijdens de middag wordt het 

toezicht verzorgd door middagtoezichters. 

Bij extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de 

kleuters binnen spelen. 

 

 

 

7. Verjaardagen 

 

 

Verjaardagen mogen gevierd worden. Hou het echter bij een 

‘kleinigheid’. Een stuk fruit, cake, taart of een koek voor de kinderen 

volstaat. De leerkrachten zorgen er immers voor dat uw kind die dag in de 

belangstelling staat. 

Een leuk alternatief in de plaats van deze kleinigheid is een boek voor de 

klas- of schoolbibliotheek, de naam van uw kind wordt in het boek gezet 

en zo heeft hij/zij een blijvend aandenken op school waar alle kinderen 

leesplezier aan beleven. 

Om allerlei misverstanden te vermijden, vragen we eveneens, met 

aandrang, dat uitnodigingen voor een verjaardagsfeest niet in de klas 

verspreid worden! 

  

 



 

 

 

8. Beweging op school 

 

 

Sport is belangrijk! Daarom krijgen de kleuters 2 uur LO op school gegeven 

door een vakleerkracht. Jaarlijks is er ook een sportdag. 

Ook tijdens de speeltijden kunnen onze kleuters veel bewegen: we hebben 

fietsen, ballen, een klimmuur, springtouwen, springspelletjes op de grond 

geschilderd, een glijbaan, een zandbak, … 

 

 

 

 

9. Frans in de kleuterschool 

 

Wij zijn een Nederlandstalige school gelegen op de taalgrens. In onze school 

wordt dus Nederlands gesproken. Natuurlijk maken wij enkele 

uitzonderingen: kleuters die pas naar school komen en van wie de thuistaal 

Frans is, mogen de eerste weken Frans praten, ook de juf zal het kind 

benaderen in Nederlands en Frans. Na enkele weken schakelt het kind 

automatisch mee over op het Nederlands. Vanaf de 2e kleuterklas 

verwachten wij wel dat de kinderen in de klas alleen Nederlands spreken. 

Mogen wij u als ouder dan ook vragen om in de school enkel Nederlands 

met uw kind te praten, zo kan het kind een ‘klik’ maken dat we in school 

Nederlands moeten spreken en buiten de school hun moedertaal. 

Vanaf de 3e kleuterklas geven wij ook Franstalige initiatielessen. Dit zijn 

enkele momenten per week waar er Franstalige liedjes gezongen worden, 

woordjes ingeoefend, … 

 

 

 



 

 

10. KiVa in de kleuterschool 

 

‘KiVa’ betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’ en is bovendien de naam van het 

anti-pestprogramma dat ontwikkeld is in Finland. KiVa heeft als 

belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en 

pestproblemen te voorkomen en op te lossen. 

Daarom zijn wij fier dat wij als school deelnemen aan dit project!  

In de kleuterschool uit zich dat in het aanleren van enkele afspraken, die 

worden aan onze KiVa-boom gehangen op de kleuterspeelplaats. 

Ook de lagere school heeft zo’n KiVa-boom, zij hangen daar ook hun 

afspraken in, maar geven ook lessen per thema hierrond. 

 

 

 

 

 

11. Preventieve gezondheidszorg 

 

 

In de 1e kleuterklassen nemen de kinderen deel aan een medisch 

contact. Dit houdt in dat uw kleuter door een verpleegster 1 keer wordt 

gewogen en gemeten. Ook de oogjes worden getest. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.Kijkdagen 

 

 

Peuters die pas zijn ingeschreven, krijgen voor een vakantie altijd de kans om 

samen met de ouders een kijkje te komen nemen in de klas, zo kan uw kind 

al kennismaken met de school, klasomgeving, juf, … 

Meer info ivm de kijkdagen vindt u op onze website www.deletterboom.be  

en op onze schoolkalender. 

U wordt ook steeds op de hoogte gebracht via mail of Gimme. 

 

• Oudercontacten: 

U wordt 3 keer/ schooljaar uitgenodigd op een individueel oudercontact. 

Daar kan u de evolutie van uw kind bespreken met de juf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kleuterteam heet U bij deze nog eens van harte welkom in onze 

kleuterschool en wenst u veel plezier in De Letterboom ! 

 

http://www.deletterboom.be/

