
 

 

WELKOM BIJ K4-5! ☺ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUF LISA JUF JOLIEN JUF HILDE 

 

 

Hallo ik ben juf Jolien, 

Dit jaar begin ik aan mijn 5e schooljaar. 

De meeste ervaringen heb ik bij de 

oudste kleuters. 

Buiten het school geniet ik van lekker 

eten en Disney. 

Hallo ik ben juf Lisa, 

In september start ik mijn 6e schooljaar. 
De meeste ervaring heb ik bij 4 en 5 

jarigen. 
 

In mijn vrije tijd hou ik van koken, 
lekker eten en reizen. 

 

 

 

Hallo ik ben juf Hilde, 

Ik sta al 23 jaar in het Sleutelhof en heb 

vooral ervaring bij 4 en 5 jarigen. 

In mijn vrije tijd hou ik van lekker eten en 

reizen. 



 

 

Welkom beste ouders! Uw kleuter zit in het klasje K4–5. 

 

o Onze klaswerking 

K4-5 bestaat uit drie klasgroepen. De klas van juf Hilde, juf Lisa en van juf Jolien. In 

onze klas zitten 4 – en 5 jarige kleuters. 

We doen aan co-teaching.  Dit wil zeggen dat wij met drie juffen samenwerken. Door 

de ligging van de klassen kunnen de kleuters van juf Hilde en juf Lisa 

klasoverschrijdend werken. De kleuters van juf Jolien spelen en werken in hun eigen 

klas. Voor zorgcarousel, verkeer, integratie, gezamenlijke activiteiten werken wij in 

één grote groep. 

Als de kleuters gaan spelen kunnen ze kiezen aan de hand van een keuzebord. Dit bord 

geeft de hoeken van de klas weer. Zo weten de kleuters met hoeveel ze in een hoek 

kunnen spelen.   

We observeren samen alle kleuters en noteren/bespreken deze observaties. De 

oudercontacten gaan wel bij eigen klasjuf door. 

o Warm onthaal 

 Zoals vorig schooljaar is er ook weer het warm onthaal. Vanwege de corona komen de 

kleuters zelfstandig naar de klas waar de klasjuf hen opwacht. De kleuters komen 

vanaf 8.20u naar de klas, waar ze nog even mogen spelen tot de lesdag start. 

o Om het klasgebeuren vlot te laten verlopen, willen wij jullie vragen om: 

- Alle spulletjes van uw kleuter van naam te voorzien. (koekendoosje, fruitdoos, 

brooddoos, jas, boekentas…) 

- Heen – en weermapje de volgende dag terug mee te geven naar de klas. 

- Geen snoep of chocoladekoeken mee te geven. 

 

 

- Indien je kleuter gebruik maakt van de naschoolse opvang of als er andere personen 

hem/haar komen afhalen; is het handig voor ons om dit vooraf te weten. 

 



 

o Wat uw kleuter nodig heeft voor ons klasje: 

- Turnpantoffels  

 

 

- Een doos met zakdoekjes, zo blijven onze neusjes proper  

- Drinkfles(voorzien van naam)  

 

o Turnen 

- De kleuters van juf Hilde turnen op maandag en dinsdag. 

- De kleuters van juf Lisa turnen op dinsdag en vrijdag. 

- De kleuters van juf Jolien turnen maandag en vrijdag. 

o Verjaardag vieren 

- Hiervoor zijn er schoolafspraken.(zie schoolreglement). Wij vragen om geen snoep of 

speelgoed uit te delen aan de andere kleuters. Vanwege de corona vragen wij om 

voorverpakte koekjes of cakejes mee te geven aan je kleuter. We vieren de verjaardag 

van uw kleuter in eigen klas. 

  

Sommige ouders schenken graag iets aan de klas (boek of speelgoed). Dit is echter 

geheel vrijblijvend. 

We vieren de verjaardagen in kleine groep samen met de klasjuf: 

-Juf Hilde heeft 20 kleuters 

-Juf Lisa heeft 22 kleuters 

-Juf Jolien heeft 22 kleuters 



 

Vooraf krijgt u een “verjaardagsboek”. In het verjaardagsboek mag u foto’s inkleven, 

weetjes noteren over uw jarige kleuter.  Gelieve het verjaardagsboek op zijn/haar 

verjaardag mee te geven naar school. 

o Fruit/water 

Om gezond eten te stimuleren, is woensdag onze fruitdag.  

Die dag eten we enkel fruit, geen koeken. Gelieve het fruit te 

schillen en in stukjes te snijden. (met uitzondering van een banaan). 

Ook op andere dagen zijn fruitjes meer dan welkom! Lekker 

gezond! 

Je kleuter neemt (verplicht vanwege corona) een (gevulde) drinkfles met water mee 

naar de klas. Deze drinkfles wordt elke dag mee naar huis gegeven.  

o Vriendenboekjes 

Onze kleuters zijn op deze leeftijd nog te klein om 

vriendenboekjes uit te wisselen. Gelieve ze niet mee te geven naar 

school. Dank voor uw begrip!  

 

o Zorgcarousel 

Elke donderdagvoormiddag doen we zorgcarousel. Dit houdt in dat we activiteiten 

voorzien rond taal, schrijfdans en wiskunde. De vierjarigen werken boven en de 

vijfjarigen blijven beneden. We zorgen voor differentiatie op maat. 

 

Juf Karin komt ons hierbij ondersteunen.  

 

o Integratie 

In de loop van het jaar zijn er verschillende activiteiten samen met het eerste 

leerjaar. Dit is enkel voor de oudste kleuters, 

o Vrijdag: 

Juf Hilde heeft besloten om dit schooljaar 4/5de te 

gaan werken. Dit betekent dat om de drie weken op 

vrijdag juf Nancy de klas komt overnemen.  



 

 

o Informatie uitwisselen 

-  Alle info omtrent het klasgebeuren kan je volgen op Gimme, Gelieve tijdens het 

weekend zeker de themabriefjes te raadplegen. Zo bent u steeds op de hoogte van het 

reilen en zeilen in de klas alsook wat er eventueel dient meegebracht te worden door 

uw kindje. 

- Foto's kan je terugvinden op de website. 

- Heb je ouders vragen over gebeurtenissen in de klas of zit je met iets dan zijn wij via 

mail bereikbaar. Wij kijken onze mail op regelmatige tijdstippen na.  

Onze mailadressen zijn :  

Lisaaddiers@sleutelhof,be 

Hildevanopstal@sleutelhof.be 

Jolienbillen@sleutelhof.be 

 

 

- Bij dringende gevallen, best een telefoontje naar onze school 

- Indien je kleuter van buitenaf ondersteuning krijgt, gelieven dit te melden via mail,   

Bv, logo, kine 

- Gelieve de klasjuf op de hoogte te brengen van allergieën/intolerantie 

 

o Brengen en afhalen van je kleuter 

Bij het brengen en het ophalen van je kleuter is het dragen 

van een mondmasker verplicht.  

Bij het afhalen van je kleuter willen wij jullie vragen om te 

wachten tot onze kleuters aan de kerk staan. Dan geeft de klasjuf aan welke kleuter mag 

vertrekken. Zo behouden wij het overzicht over onze kleuters. 

 

We maken er een fijn schooljaar van!  

Juf Hilde, juf Lisa en juf Jolien 

mailto:Hildevanopstal@sleutelhof.be

