
WELKOM OP ONZE TOFFE SCHOOL :

CAMPUS PIJNDERSLAAN



Hallo allemaal!
Welkom op onze school!

Mijn naam is “Jules” en ik ga voor de eerste keer 
naar school op donderdag 1 september 

2022. Spannend hé! Ik kwam al eens kijken en 
langs deze blauwe poort gaan we naar binnen.

De poort is open om 8.10u en er staat altijd een 
lieve juf om me een handje te geven en naar de 
klas te brengen. Ik geef de lieve persoon die me 
afzet een dikke knuffel aan de poort en mag mijn 
boekentasje op de bank zetten. Dan mag ik nog 
even met mijn vriendjes spelen tot de bel gaat. 
Dan ga ik op een eendje staan in de rij bij de juf.



Volgen jullie de witte 
deur?



Ik heb twee lieve juffen in de klas.
Ze zullen goed voor me zorgen en leuke spelletjes doen met ons. 
Wij zijn een peuter-en eerste kleuterklas. We starten met 14 kindjes.

Hallo, ik ben juf Vera 

Hallo, ik ben juf 
Chloé



Ik word al groot en mag zelf mijn boekentas aan de kapstok hangen bij mijn 
symbooltje. Ook mijn jas mag aan de kapstok. Daarna leeg ik mijn boekentasje.

In mijn boekentasje zit:
• Een gezond tussendoortje: fruit of een groente
• Een koekje
• Een drinkflesje met water
• Eventueel een zakdoekje voor mijn neus
• (Geen fopspeen meer, die mag thuis blijven)
• Reservekledij , indien nodig
• Luiers en natte verzorgingsdoekjes , indien nodig
• Een brooddoos en water (geen suikerhoudende dranken)



De brooddozen mogen in 
een bruine bak. Alle 
kinderen die op de 
middag op school eten, 
volgen mijn voorbeeld.
Ik kan kiezen voor een halve dag school wanneer ik moe ben:
—>een halve dag school: van 8.25u tem 12.00u
Jullie kunnen mij halen aan de blauwe poort. Deze opent om 
12.00u. Ik zwaai de juf “ gedag.”
Ik kan ook boterhammen eten in onze grote refter samen met de 
kleuters.
Ik kan ook kiezen voor soep en boterhammen. (Dit kan je 
bestellen)
Of misschien eet ik wel graag patatjes van onze maaltijdbedeling 
“scolarest.” 



Ik sta voor de klasdeur met alle
kindjes van de klas. Meestal gaan
we in een treintje naar onze klas
en volgen we de juf. Onze eerste
uitstap is het toilet. Er zijn op 
vaste momenten een toiletbezoek
voorzien.

Om 8.25u sluit onze poort. 
Ik ben graag op tijd, want ik 
wil niets van dit onthaal-en 
sfeermoment missen.



Hier kan ik even op ‘t gemak.

Bravo voor Jules!



Na het toiletmoment hangen we ons symbool aan 
het aanwezigheidsbord en kunnen we spelen in de 
verschillende hoeken.

• We hebben een autohoek

• Een timmerhoek

• Een poppenhoek



Veel speelplezier in onze hoeken!

• Een bewegingshoek: bewegen in de klas is belangrijk voor onze 
kindjes



Leuke speelhoeken

• Een tafel om aan te werken: een 
puzzeltafel

• Een zandtafel

• Een waarnemingstafel

• Een crea-tafel

• Een bouw- constructiehoek in de 
onthaalkring 

• Een leeshoekje

• Een fitness-en beweginghoek

• En veel variahoekjes binnen ons thema



Knutselen 
vind ik 
superfijn.



We zitten na het vrij spel even in de kring.

• We verzamelen na het vrij spel in 
de kring samen met alle kindjes en 
de juf.

• De juf begroet ons allemaal en 
we doen kennis-makingsspelletjes.

• Er wordt ook een symbooltje
getrokken uit de emmer. Dit kind 
mag naast de juf zitten op de 
groene stoel. Hij/ zij krijgt de ere-
titel: “kindje van de dag.’ De juffen 
zorgen ervoor dat alle kindjes elk 
om beurt aan bod komen.

• Zij/ hij krijgt leuke taakjes
toegewezen.



We bespreken de kalenders:

* Met de 
verrekijker kijken 
we naar het weer 
met een 
weerliedje.

* We volgen het 
dagritme met de 
pijl.

*We zetten het blokje op 
de juiste fles. De flessen 
stellen de dagen van de 
week voor.



Tijd voor een fruitje en een drankje: om 10.00u eten we in de gang.
* Ik eet een gezond tussendoortje.
* Alle kindjes zitten op de bankjes.
* We sorteren ons afval.



Joepie: We kunnen buiten spelen!



We geven veel 
aandacht aan 

“handjes wassen”.



Toiletten zijn er ook 
op onze speelplaats



• We krijgen ook leuke bewegingslessen van 
juf Caro.

• Turnen doen we op dinsdag en donderdag.

• We hoeven niet speciale turnkledij te kopen, 
we doen gewoon iets gemakkelijks aan.

• De bewegingsactiviteit gaat buiten door bij 
mooi weer of in onze mooie turnzaal.

• Schrijfdans helpt ons op muziek met grote 
bewegingen aan voorbereidend schrijven te 
doen. We krijgen schrijfdans van juf Chloé of 
juf Vera op woensdag.



Welke eetmomenten 
zijn er nog?

• Middagmaal en aansluitend buiten spelen: 
12.00u – 12.55u

• Eet je thuis? De blauwe poort zal openen om 
12.00u en om 12.45u

• Wij starten terug om 13.00u in de klas

• Koek- en drank in de namiddag: om 14u 20u

• De kindjes eten terug samen met Jules op de 
bank in de gang.



Jules maakt het even stil. We steken het kaarsje
aan. Belangrijke waarden zoals : vriendschap, 

delen, vergeven, gevoelens enz staan centraal in 
onze godsdienstmomenten. We hebben ook een

leuke handleiding “Sterretjes aan de hemel”.
Deze brengt kinderen dichter naar elkaar en 

introduceert de christelijke godsdienst.



Nog enkele mensen die we graag willen voorstellen: Isabelle Putteman= onze directeur. Ze komt 
ons regelmatig een bezoekje brengen en begroet alle kindjes. Ze zorgt voor het reilen en zeilen van 
onze topschool samen met het hele team.

We hebben ook een Zorgcoördinator in onze school. Juf Marleen staat steeds voor jullie klaar. Zij 
is een aanspreekpunt , een basis waar je op kunt bouwen. Zij zorgt voor kinderen, leerkrachten 
en school. En zij doet er alles aan om kinderen, leerkrachten, ouders en de hele school te 
verbinden in één warm hart.

We hebben ook een zorgklasje: juf Caro geeft kindjes ZORG die extra oefenkansen kunnen 
gebruiken om te groeien in hun ontwikkeling. Alle kinderen zijn er welkom, want zij biedt heel wat 
leuke, speelse leeractiviteiten. Er zijn ook kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken en daar 
zoekt zij leuke aangepaste leeruitdagingen voor.

Juf Caro zorgjuf

Juf Marleen
Zorgcoördinator
& beleidsmedewerker



Graag stel ik jullie ook
onze kinderverzorgster
voor juf Els. Haar gezichtje
zien we ook op woensdag
en dan vind ik het super 
als ze met ons mee komt
spelen in de hoekjes en
ons doet lachen.



Nog een verhaal 
als afsluiter van 

de dag.
Samen in de 

kring blikken we 
terug op de 

voorbije dag.



Jules wordt in zijn bedje gelegd. 
We sluiten de schooldag af om 
15.00u. Jullie kunnen jullie kindje
afhalen in onze eendjesklas. 
Wij zitten klaar met onze
boekentas om opgehaald te
worden. Wij kunnen dan onze
leuke ervaringen met jullie
delen.

Jules is moe en 
doet zijn oogjes toe 
met zijn lieve 
knuffel gaat hij 
slapen.

Dag juf Vera, dag 
juf Chloé, dag 

vriendjes.

Click to add text



Belangrijke 
data

• 7/09: infoavond Pijnderslaan 20u

• 26/09: individuele foto's

• 15/10: Kaas-en wijnavond

• 19/10: pedagogische studiedag

• 29/10 tem 6/11: herfstvakantie

• 11/11: Wapenstilstand

• 14/11: facultatieve verlofdag

• 24/12 tem 8/01/'23: Kerstvakantie

• 23/01 tem 27/01: 
oudercontactweek

• 01/02: pedagogische studiedag

• 18/02 tem 26/02: krokusvakantie

• 17/03: pedagogische studiedag

• 1/04 tem 16/04: Paasvakantie

• 1/05: Dag van de arbeid

• 3/05: klasfoto's Pijnderslaan

• 13/05: schoolfeest

• 17/05: pedagogische studiedag

• 18/05 tem 19/05: Hemelvaart en
brugdag

• 29/05 Pinkstermaandag

• 30/05: Facultatieve verlofdag

• 04/06: schoolfeest Centrum/ PDS

• 12/06 tem 16/06: 
oudercontactweek

• 30/06: halve dag school

2022 2023



Hier kan je een filmpje zien van onze 
eendjesklas.


