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Voor je eerste schooldag bij ons …... 

……   krijg je dit boekje…….. 
voor jou om in te kleuren 
voor je mama en papa om te lezen 



1 Van harte welkom 
 
Beste mama en papa,  
We heten alle kinderen en ouders van harte 
welkom. 
 
Wij danken u, ouders, voor het vertrouwen dat 
u in onze school stelt en hopen op een goede 
samenwerking. 
 
Met dit boekje willen wij u kennis laten maken 
met de kleuterschool “de Cirkel”. 
We zouden graag iets meer vertellen over onze 
kleuterklasjes zodat u weet hoe de dag ver-
loopt. 
 
Daarbij vermelden wij nog enkele praktische af-
spraken zodat het schooljaar vlot kan verlopen. 
 
Voor meer informatie die u niet in dit boekje 
vindt, kan u steeds terecht bij de juf of de di-
rectie. 



Ook onze wbestek www.cirkel-ankering.be be-
vat algemene informatie en tont wat er leeft 
binnen de schoolmuren. 
 
De kleuterjuffen. 
 



2 Wat breng je allemaal mee naar school? 
 
Je hebt een mooie schooltas gekregen waar dit 
allemaal in te vinden is: 
J een zakdoek; 
J elke dag een stuk fruit (geschild); 
J een stevige drinkbus of een goed hersluit-

bare plastieken fles; 
J boterhammen in een brooddoos; 
J koeken zonder papiertje in een koeken-

doos 
J reservekledij, want een ongelukje is gauw 

gebeurd (1ste en 2de kleuterklas) . 
 
 
 
 
 
 
 

Alles wat in je schooltasje gaat ….. 
….. zorg dat er je naam in staat. 



3 Wat laten we thuis? 
 
J speelgoed dat niet in het thema van de 

week past. 
 



4 Lesuren  
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
in de voormiddag van 08.45 uur tot 12.20 uur, 
in de namiddag van 13.25 uur tot 15.30 uur. 
Woensdag van 08.45 uur tot 12.00 uur. 
 

Kom op tijd, zo storen we het onthaalmoment 
niet. 

Te lang afscheid nemen vermijden we liefst om 
onnodige traantjes te voorkomen. 

 
 
 



5 Heen –  en weerschriftje 
 
Ik krijg van de juf een heen -  en weerschriftje. 
Hierin steekt ze de berichten over ons school-
gebeuren.  
Mama’s en papa’s kunnen hierin ook berichtjes 
schrijven naar de juf toe. 
Wij brengen het heen -  en weerschriftje altijd 
mee naar school. 



6 Eten en drinken 
 
J Voor het tienuurtje breng ik van thuis een 

stuk fruit of een rauwe groente mee in een 
doosje. 

J In de namiddag steekt mijn koek (zonder 
papiertje) in mijn koekendoosje. 

J Ik breng een stevige drinkbus of een plastie-
ken flesje met een sapje of water van thuis 
mee. 

J Snoepjes laat ik thuis….. 
 
Ik krijg maandelijks mijn schoolrekening mee. 



7 Ben je jarig? 
 
Dan is het feest in de klas. Een liedje, een leuke 
kroon, …. mogen zeker niet ontbreken. 
Snoep als traktatie is niet welkom. 
 
8 Turnen 
 
Wanneer we naar de turnles gaan, heeft de juf 
of meester graag dat we sportieve en gemakke-
lijke kledij dragen. Turnpantoffels zijn aangewe-
zen. 




