
In het vlinderklasje 
Bij Juf Jozelijn en Juf Elke 

en Jules ! 



Lieve ouders 

Eerst en vooral welkom in ons klasje! 
Uw kapoentje zit nu bij 

De gele vlindertjes —> Juf Jozelijn en zorgjuf Rosalie 
De roze vlindertjes —> Juf Elke  en zorjuf Rosalie 

(Zij zal ook Juf Elke vervangen op woensdag) 

September! Twee maanden vakantie zijn voorbijgevlogen... 

Nu is jullie kapoentje al wat groter en mogen ze al naar het 

1ste kleuterklasje! 

Zie daar die eerste schooldag 
Afwachtend komt hij er aan 

De ene met een lach 
De andere met een traan 

Toch nog stilletjes het eerste uur 
Begin ik  aan dit nieuwe avontuur 
Uur na uur ontdek ik wat nieuws 

En vol bewondering  zie je mij in mijn klasje staan 
Ik weet het bijna zeker... 

Na vandaag komt er weer een veelbelovend dagje aan 

Nieuwsgierig naar de werking en bijzonderheden in het  1ste kleuterklasje? 
Je leest het hier allemaal. 

In dit boekje gaan we een kijkje nemen naar de algemene afspraakjes en 
regeltjes in het klasje! 



Hieronder volgen enkele afspraken voor de kleuterklas: 

‘s Morgens 
We komen op tijd naar school! Om 8u30 gaat de bel. Mama, papa, oma of 
opa brengen mij ‘s morgens binnen tot in de grote zaal! Dan mogen ze mij 
nog een handje helpen met mijn boekentasje mooi op te bergen in de kast. 
Hierna nog een dikke zoen en knuffel en dan mag ik lekker buiten gaan    
spelen! Alle kindjes gaan ‘s morgens buiten spelen! Bij slecht weer (regen, 
sneeuw,…  blijven we in de zaal) 

TIPJE: Mama en papa mogen niet lang in de zaal of op de speelplaats 
wachten anders wordt het voor mij moeilijk en krijg ik verdriet! 

WEETJE: Om 8u30 gaat de bel en start mijn schooldag. Mama en papa   
mogen dan niet meer in de zaal zijn. 
2) Fruit + koekje 

In de voormiddag eet ik elke dag een stuk fruit. In de namiddag mag ik een 
koekje(zonder chocolade) eten! Mama en papa moeten op mijn doosje altijd 
mijn naam schrijven.  We brengen GEEN koekjes mee in verpakking = DIT 
omdat we een MOS—vriendelijke school zijn. 

De speeltijd vindt plaats van 10u15 tot 10u30 en in de namiddag van 14u15 
tot 14u30. 

Indien uw zoon/dochter absoluut geen fruit lust mag u ook altijd een       
boterhammetje in een apart doosje meegeven. Of u mag de juf hier ook 
over aanspreken! 

OP WOENSDAG BRENGEN WE FRUIT MEE! 
Dus: 
VOORMIDDAG = fruit (in stukjes gesneden/gepeld) of boterham 
NAMIDDAG = Koekje (zonder chocolade) 
ALLES GESCHEIDEN IN APARTE DOOSJES AUB!!! 



3) Drankje 

Tijdens het koek-en fruitmoment mag ik natuurlijk ook iets drinken. Ik mag 
alleen water drinken op school! Op vrijdag is het ‘fruitsappendag’. Dan mag 
ik fruitsap meebrengen naar school. Er worden enkel goed afsluitbare 
drinkbussen toegelaten! 

WAT NIET IN ONS KLASJE: 
Snoepjes en chips 
Chocoladekoekjes (leo, mars, twix,…) 
Brikjes en/of flesjes chocolademelk, cola, limonade,… 

4) Slapen 

Ik kan nog een middagdutje doen wanneer ik hier nog  ECHT behoefte aan 
heb! Dit gebeurt na het middageten. Dit slaapmoment vindt plaats in het 
klasje van Juf Kelly. Dit middagdutje is van 12u55-14u15. Als ik nog een 
pamper draag, breng ik zelf mijn pampers met naam erop mee naar school. 
Liefst herbruikbare pull-ups/broekjes aub! Mama of papa mogen aan mijn 
juf vertellen als ik nog nood heb aan een dutje. 
Dit slaapmoment is mogelijk tot aan de herfstvakantie voor de oudste   
kleuters van de 1 ste kleuterklas. Voor de jongste kleuters kunnen we dit 
nog altijd bekijken. 

TIPJE: Er mag altijd een knuffeltje, dekentje en kussentje meegegeven worden! 

5) Middageten 

Om 11u40 gaan we naar de eetzaal om te eten. Ik kan boterhammen eten, 
soep of een warme maaltijd! Voor soep of een warme maaltijd moet mama of 
papa maandelijks een intekenblad invullen en een bedrag (afhankelijk van de 
aantal maaltijden) betalen  aan de school. Hier krijgen jullie maandelijks een 
factuur van. 
Als ik boterhammen eet breng ik  gewoon mijn boterhammen in een          
boterhamdoos mee zonder aliminiumfolie. Op mijn brooddoos staat mijn 
NAAM! 



6) Kleding 

Ik ga  alleen naar het toilet dus draag ik het liefst makkelijke kleding die ik 
zelf kan aan en uitdoen. 
Dus liefst geen: 
bretellen 
salopetten 
riemen 
Tevens ook makkelijke schoenen! 
Daar er af en toe een ongelukje gebeurt, is het aangewezen om reserve  
kledij mee te geven. De juf voorziet voor mij een plaatsje om deze kleding 
te bewaren. Als ik een ongelukje heb gehad wast mama mijn kleertjes uit en 
brengt ze deze terug mee naar school. 

Reservekleding die we meebrengen: 
Legging (meisjes) 
Broek (meisjes/jongens) 
Onderbroek 
Kousen 
Gelieve overal de naam op te schrijven! Ook op alle doosjes en toebehoren. 
Dank u 

7) Boekentas 

Als de school begint probeer ik zelf mijn boekentasje leeg te maken. Mama 
en papa hebben voor mij een boekentas die GROOT genoeg is en die IK 
zelfstandig kan openen en sluiten. GEEN trolley’s! Mijn boekentasje zet ik  
‘s morgens in de kast bij de roze vlinder (Juf Elke) en in de kast aan de  
banken bij Juf Jozelijn. Het is zeer belangrijk dat de boekentas GROOT 
genoeg is omdat de kleuters ZELFSTANDIG de boekentas leeg maken en 
vullen. Het is voor hun GEEN fijn gevoel als dit NIET LUKT wanneer de 
boekentas te klein is. 

8) Speelgoed 

Speelgoed mag ik NIET meebrengen naar de klas, daar deze vaak verloren 
of stuk gaan. Er is voldoende speelgoed in mijn klas! 



9) Jules 
In de peuterklas en eerste kleuterklas is de klaspop Jules een graag 
geziene gast. Hij is de allerbeste vriend van heel wat kleutertjes en vindt 
het zelf ook reuze in de klas. Het leukst van al vindt Jules de 
logeerpartijtjes bij zijn klasgenootjes. Aan de ouders vraagt hij dan om 
alles op te schrijven in zijn dagboekje, zo kunnen de andere kindjes ook 
meegenieten van zijn avonturen als de juf eruit voorleest. Ook heel wat 
leuke foto's zorgen voor een toffe toets aan Jules' dagboek. Het 
dagboekje vinden de kleuters dan terug in het boekenhoekje, wie wil kan 
dan nog eens op zijn eentje nagenieten. Jules is er ook steeds voor kleuters 
die zich wat verdrietig voelen, die kunnen gezellig met hem de hele dag 
knuffelen... Jules maakt er samen met de kleuters een gezellige boel van. 

10) Heen-en weer schriftje! 

Dit boekje reist letterlijk heen en weer tussen school en thuis. Het is een 
belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis.Dit boekje komt    
DAGELIJKS mee naar school.  De juf kan hierin vragen noteren en/of iets 
meedelen. Alle brieven en mededelingen worden  ook steeds in dit schriftje 
meegegeven. Mama en papa  mogen al hun vragen, opmerkingen, … ook in dit 
boekje neerschrijven! 
Mogen we ook vragen dat de ouders altijd een handtekening/krabbel zetten 
 als ze de boodschap/brief gelezen hebben! Dank u 

IK leer zorg dragen voor mijn eigen schriftje! 

11) Turnen 

Twee keer in de week ga ik turnen in de grote zaal met Juf Sabrina, Juf 
Rosalie of Meester Jonas. 
1KB => op woensdag en donderdag 
1KC => op dinsdag en donderdag 

11) Muzische activiteiten 
Juf Sabrina is de ‘muzische juf’. Met haar mag ik soms uit het klasje om 
leuke activiteiten te gaan doen zoals dansen, drama, toneel, … . 



12) Verjaardag 
Wanneer ik jarig ben mogen we iets meebrengen om op te eten in de klas. 
We beperken ons enkel tot droge koekjes of fruit. Deze attentie kan ook 
wat anders zijn zoals rozijntjes, zelfgebakken wafels, …. . 
Er zijn geen individuele cadeautjes meer toegelaten. Dus GEEN apart   
zakje voor elk kind! 

Dit alles echter ZONDER verplichtingen! 

Of weet je wat ook leuk is? 

Iets leuks voor in ons klasje zoals een prentenboek, puzzeltje, speelgoed of 
leesboek. Indien je dit graag wenst te doen mag je altijd een kijkje nemen 
op ons verjaardagslijstje van de klas dat je terugvind achteraan in het 
schriftje. Dit is een lijstje met leuke dingen die we nog in ons klasje 
ontbreken! 

Wat brengen we NIET mee? 
GEEN TAART! Kinderen lusten dit niet altijd waardoor er vaak veel van de 

taart verloren gaat. 
GEEN SNOEP 
13) Bewaking 
Als mijn ouders langer moeten werken kan ik op school in de  bewaking   
blijven! Dan mag ik een 4-uurtje meebrengen (koekje, fruit, boterham,….) 
Deze minuten/uren dat ik in de opvang blijf wordt door de school genoteerd 
en maandelijks gefactureerd aan mama en papa. 

WAT BRENGEN WE MEE NAAR SCHOOL? 
DAGELIJKS ons heen-en weer schriftje 
Reservekleding met naam erop 
1 kussentje, pampers en knuffel indien ik nog ga slapen 
3 foto’s van mezelf (liefst pasfoto’s) 
Voor 1KB = 1 doos tissues = droge doekjes + 1 pak vochtige doekjes 
Voor 1KC = 1 pak vochtige doekjes 
OVERAL staat mijn naam op 



Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om de 
juffen te contacteren of aan te spreken op 

school! 

Website school: onder constructie 

Of op de facebook groep van de school. 
BS De Sterrenhemel Machelen 

Alvast bedankt voor jullie medewerking 

Juf Jozelijn 

Juf Elke 

Juf Rosalie (op woensdag bij 1KC) 
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