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Bij het binnenkomen maken de kinderen eerst hun boekentas leeg. Fruit, koekje en drinken stoppen 

ze in het doosje met hun symbool op, de brooddoos gaat in de brooddozenbak. Vervolgens hangen 

ze hun jas en boekentas aan de juiste kapstok. Wie hiermee klaar is kan in de klas reeds even gaan 

spelen. Dit heet een open onthaal. Iedereen kan zo op zijn eigen tempo aan de dag beginnen. Er is 

ook tijd om even naar het toilet te gaan. 

Als iedereen gesetteld is verzamelen we in de kring voor het klasonthaal: goedemorgen zeggen tegen 

onze vriendjes, kijken welk weer en welke dag het is, … Ook branden we een kaarsje voor Jezus. 3x 

per week hebben we een godsdienstig momentje: de kleuters maken kennis met Jezus en diverse 

waarden en normen staan centraal. 

 

 

In onze onthaalkring voorzien we dagelijks klassikale activiteiten, bv. : verhaal, taalactiviteit, liedjes 

en versjes aanleren, spelen met wiskundige begrippen, experimenteren met muziekinstrumenten, … 

Naast de klassikale activiteiten, is hoekenwerk een belangrijk onderdeel van onze dag. Hier kan zowel 

zelfstandig als begeleid gespeeld worden. We leggen hierbij de nadruk op samen of naast elkaar 

spelen en speelgoed leren delen. Ook het oplossen van conflicten hoort hierbij.  

Wij werken wekelijks, of soms tweewekelijks, een thema uit dat aansluit bij de leefwereld van de 

kleuters. Zowel tijdens de klassikale activiteiten als tijdens het hoekenwerk komt het gekozen thema 

uitgebreid aan bod. 

Af en toe komt juf Els (kinderverzorgster) ons een handje helpen in de klas: begeleiden in de hoekjes, 

begeleiden bij toiletmomenten, extra beweegkansen in de turnzaal,… 

 

 

We plannen steeds vaste toiletmomenten in. Dit is bij het binnenkomen ’s morgens, voor en na elke 
speeltijd, voor en na de middag en op het einde van de dag. 
 
Naast de vaste toiletmomenten kunnen de kleuters ook doorheen de dag naar het toilet.  
Dit kan in de klas op het voorziene toiletje. Er wordt hierbij ook gelet op handhygiëne, peuters leren 
hoe de handen te wassen met water en zeep. 
 
Is uw kind nog niet zindelijk?   Geen probleem we bespreken dan samen hoe we het in de klas zullen 
aanpakken.  Geef voldoende pampers of pamperbroekjes ( wat u meegeeft hangt af van waar uw 
kind zich bevindt in het proces van zindelijkheid) en reservekleedjes mee. 

ONTHAAL + GODSDIENST 

KLASSIKALE ACTIVITEITEN & HOEKENWERK 

TOILETBEZOEK + HANDEN WASSEN 



 
 
Ik leer het zelf!! 
Uw kind zal sterk gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te doen!  Uiteraard kunnen ze hulp 
vragen maar we oefenen zeker en vast om veel zelf te kunnen.  Als juf zet ik sterk in op hulp kunnen 
en durven vragen, uw kind er  thuis even aan herinneren dat ze hulp mogen vragen aan de juf kan 
veel helpen in dit zelfstandigheidsproces. 
 

Als school staan we achter een sterk gezondheidsbeleid (GOS/MOS). We vragen dan ook dat u uw 

kind voorziet van een gezond tussendoortje.  

 

In de voormiddag vragen we u om fruit, noten of groenten te voorzien. In de namiddag is er ruimte 

voor een gezonde koek. Uw kind mag water meebrengen naar school om te drinken, drinkbussen 

zullen we aanvullen met kraantjeswater indien ze leeg zijn.  

 

Geldende afspraken op school omtrent de tussendoortjes: 

- Geen suikerhoudende drankjes; 
- snoep en chocolade(koeken) zijn niet toegestaan; 
- koeken, fruit of andere knabbels graag in een doosje en niet in de verpakking;  
- fruit geschild of in partjes meegeven;  
- gelieve alle koekendozen en drinkbussen te naamtekenen; 
- gebruik van een herbruikbare drinkbus is een pluspunt.  

 
Zo werken wij aan een milieubewuste school. We danken jullie dan ook voor jullie samenwerking 
hierin.   
 
 

 

Tijdens de middagpauze kan u ervoor kiezen om uw kind thuis te laten eten, een lunchpakket mee te 
geven, soep of een warme maaltijd te reserveren. Indien uw kind ingeschreven is in ‘De Zonneschijn’ 
komt de verantwoordelijke de kinderen ophalen tijdens de middagpauze.  
 
Onze kleuters eten in de kleuterhal. We hebben als school geïnvesteerd in kleurrijke, rollende tafels 
waarmee we de kleuterhal in een mum van tijd kunnen ombouwen tot een gezellige eetruimte. De 
kinderen eten in hun klasgroep aan de voorziene tafel met hun klassymbool. Kindjes die een warme 
maaltijd nuttigen gaan op de voorziene plaats bij draakje Óscar zitten. 
 
Boterhammenmaaltijd:  
De kinderen verzamelen in de ochtend hun brooddoos en drinkbus in de brooddozenbak van de klas. 
Daarom vragen we om de brooddoos en drinkbus duidelijk te voorzien van de naam van uw kind. 
Voorzie ook tijdens de middag water voor uw kind en geen suikerhoudende dranken.  
 
Warme maaltijd:  
Onze school voorziet ook voor kleuters een warme maaltijd. Op de schoolwebsite kan u elke week 
het menu terugvinden. De allergenen worden eveneens vermeld. De maaltijd kan gereserveerd 
worden via de firma Scolarest.  

ZELFREDZAAMHEID 

KOEK, FRUIT -EN DRANKMOMENT 

MIDDAGPAUZE 



Eens u een account heeft kan u het saldo aanvullen zodat u gebruik kan maken van deze dienst. De 
verdere informatie hierover kan u verkrijgen bij het secretariaat.  
U dient vooraf de maaltijden te reserveren via de knop “Foodexpress”. Is uw kind ziek dan kan u tot 
9u de warme maaltijd annuleren bij het secretariaat. 
 
Soep:  
In de hoofdschotel is soep altijd inbegrepen, dit hoeft u dus niet extra aan te duiden. Indien u graag 
wenst dat uw kind bij zijn/haar boterhammen soep eet, dan moet u wel apart soep aankopen.  
 

 

Elk weekend kan u de nieuwe kleuterkriebel lezen via: 

https://basisschool.romerocollege.be/klassen/eerste-kleuterklas-b 

U kan de kriebel ook lezen door simpelweg de QR code te scannen die op het kaartje staat dat u zal 
meekrijgen met de eerste kleuterkriebel.   

Op deze manier weten jullie waarover we leren, wat jullie kind eventueel mag meebrengen naar de 
klas, belangrijke mededelingen, onze jarige vriendjes, … Ook enkele foto’s van de voorbije week kan 
je daar terugvinden. 
 

 

Op deze speciale dag staat jullie kapoen een hele dag in de belangstelling. We kiezen mooie vlagjes, 

we maken tekeningen voor de jarige, zingen liedjes, eten iets lekkers,… 

Wat omtrent de verjaardagstraktatie? 

Bij ons op school is het de gewoonte om een traktatie mee te geven met je kind, bvb: cake, koekjes, 

snoep, stuk fruit,… Dit is uiteraard geen verplichting. 

Indien je voorkeur gaat naar een blijvend klascadeau, vinden wij een cadeaubonnetje van ‘fun’, 

‘action’, ‘standaardboekhandel’,… ook altijd fijn. We bundelen de bonnetjes nadien samen en 

hiermee koopt de juf dan een cadeau voor de klas (in samenspraak met de kleuters). Ook dit is 

uiteraard geen verplichting. 

Belangrijk: wij laten geen individuele cadeautjes toe, bvb: apart verpakte zakjes met speelgoed of 

snoep. Deze worden niet uitgedeeld op school. 

 

 

Kleuters kunnen vanaf 8u10 aan het poortje afgezet worden. Ze stappen zelfstandig, of onder 

begeleiding van een leerkracht, naar de speelplaats. We starten in de klas om 8u25 en onze school 

eindigt om 15u.  

 

Dit kan je ook terugvinden in de bundel met schoolafspraken die je kleuter zal meekrijgen op 

zijn/haar eerste schooldag. Ook op onze schoolwebsite kan u terecht voor verdere algemene 

informatie. https://www.basisschool.romerocollege.be 

 

 

 

! KLEUTERKRIEBEL !  

VERJAARDAG 

SCHOOLUREN 

https://basisschool.romerocollege.be/klassen/eerste-kleuterklas-b
https://www.basisschool.romerocollege.be/


 

Bewegingsopvoeding:  
Bewegen is gezond. Daarom hebben we op school onze turnjuf Pauline. Zij zal 2 keer in de week 
turnen geven aan onze kleuters. Met leuke bewegingsmomenten aangepast aan de leeftijd van uw 
kind.  
Voor onze klas is dit op dinsdag en vrijdag. 
 
Het is aangeraden om op deze dagen makkelijke kledij te voorzien voor uw kleuter.  
Wekelijks organiseren we een klasoverschrijdend bewegingsmoment met de Pinguïnklas en de 
Apenklas. Dit kan zowel buiten als in de zaal doorgaan. 
 
Schrijfdans:  
We geven op onze school ook extra aandacht aan fijne motoriek, dit stimuleert vooral een juiste en 
vlotte pengreep en de juiste schrijfhouding. Dit jaar zal juf Luca aan onze klas schrijfdans geven. 
Hierbij maakt ze gebruik van de methode ‘Krullenbol’. Ze zal telkens een groepje uit de klas 
meenemen en met hen in de zorgklas aan de slag gaan.  
 
Voor onze klas is dit op maandag. 
 
Zorg in en uit de klas:  
We hebben als school ook een zorgbeleid waarbij we inzetten op de individuele ontwikkeling van uw 
kleuter. Heeft uw kind extra oefening of uitdaging nodig dan kan hij/zij terecht in eerste instantie bij 
de klasjuf zelf, maar we hebben ook onze zorgjuf Emma, die de kleuters mee onder haar vleugels 
neemt. 
Uw kind zal  steeds werkjes en opdrachtjes krijgen op zijn/haar eigen niveau. Ook al zien de werkjes 
van de kleuters er een beetje hetzelfde uit toch zijn ze verschillend: door minder of juist meer 
instructies of tussenstapjes, veel of bijna geen begeleiding van de juf maar bv zelfstandig. 
 Een spel of uitdaging die al wat moeilijker is of een extra taalmoment tijdens een spelmoment met 
de juf. 
 
Voor onze klas is dit op donderdag. 
 

 

U kan het oudercomité terugvinden op tal van activiteiten: kaas-en wijnavond, wintering, 
schoolfeest, afzwaaifeest 3de kleuterklas, afscheid 6de leerjaar, pannenkoekenbak, Classics, 
… 

De opbrengst van deze activiteiten vloeit terug naar de school en de leerlingen. Z o 
ondersteunen ze ieder jaar een aantal activiteiten die door de school worden ingericht: 
boerderijklassen, zeeklassen, kinderboerderij, Sinterklaasfeest, …   Daarnaast dragen ze ook 
op regelmatige tijdstippen een steentje bij aan grotere projecten, zoals s peeltuigen, ICT-
infrastructuur, etc. 
 
Wilt u erbij ? Plaats genoeg ! U bepaalt hoe vaak u komt en waar u bij wilt helpen. Dit kan als 
effectief lid, als losse medewerker bij activiteiten of geïnteresseerde sympathisant.  
 
U kan zich steeds aanmelden via oudercomite@romerocollege.be . 
 

BEWEGINGSOPVOEDING & ZORG 

OUDERCOMITÉ 

 

mailto:oudercomite@romerocollege.be


 

Bij het ophalen van uw kleuter heeft u steeds de mogelijkheid de klasjuf aan te spreken. Indien u hier 

niet aanwezig kan zijn, kan u ook steeds mailen naar isabel.macharis@romerocollege.be  

Opgelet! Voor dringende vragen of melden van ziekte dient u contact op te nemen met het 

secretariaat, dit kan op het nr.: 052/22.28.16 of via de website: 

https://basisschool.romerocollege.be/afwezigheid-melden 

 
Indien u vragen heeft omtrent opvoeding of de zorgwerking kan u terecht bij onze zorgcoördinator 
Nathalie Segers. Dit kan via mail of telefonisch.  
nathalie.segers@romerocollege.be  of 052/48.31.20  
 
Wij hopen op een fijne samenwerking met jullie als ouders en wensen jullie kleuter een fantastisch 
schooljaar toe. Wij hopen dat wij u via deze weg voldoende geïnformeerd hebben. Indien u toch nog 
vragen heeft mag u deze altijd stellen aan de klasjuf.   

CONTACT 
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