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ONZE VISIE 

Leren leren 
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Meer uitleg over onze visie kan je terugvinden in 

het schoolreglement (zie website) 
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 Gemeentelijke kleuterschool De kleine Picasso 

 Vinnestraat 45  

 3440 Halle-Booienhoven (Zoutleeuw) 

 011/78.27.94 

 dekleinepicasso@zoutleeuw.be 

 www.dekleinepicasso.be 

 

SCHOOLUREN 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8u55 tot12u00 8u55 tot12u00 8u55 tot12u00 8u55 tot12u00 8u55 tot12u00 

13u00 tot 15u35 13u00 tot 15u35 / 13u00 tot 15u35 13u00 tot 15u10 

De schoolpoort gaat open om 8u15 en er is toezicht door een leerkracht op de speelplaats. 

’s Avonds kan je je kleuter aan de poort afhalen tot 15 minuten na einde schooltijd.  

PRAKTISCHE INFORMATIE 
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Directie/zorgteam Zorgteam Administratie ICT-coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Juf Kelly Juf Kristel Petra Maxime 

kelly.frederickx@zoutleeuw.be 

0498/28.53.65 Kristel.verbruggen@dekleinepicasso.be dekleinepicasso@zoutleeuw.be everaertsmaxime@hotmail.com 

 

 

 

 

DIRECTIE EN ONDERSTEUNEND TEAM 

mailto:kelly.frederickx@zoutleeuw.be
mailto:dekleinepicasso@zoutleeuw.be
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2,5 – 3 jarigen 

Instap (KP) / 1ste kleuterklas (1KK) 

4- jarigen 

2de kleuterklas (2KK) 

5-jarigen 

3de kleuterklas (3KK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juf Anne-Mie Juf Davina Juf Els 

annemie.wijnants@dekleinepicasso.be davina.lux@dekleinepicasso.be els.lowet@dekleinepicasso.be 

HET KLEUTERTEAM 

mailto:davina.lux@dekleinepicasso.be
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Vliegende juf Kinderverzorgster Bewegingsleerkracht 

Juf Anja vangt de uren 

ouderschapsverlof op in de 2de en 3de 

kleuterklas. 

Verder zal ze extra ondersteuning bieden 

aan alle kleuters en ze van een muzisch 

uurtje laten genieten. 

Elke voormiddag biedt juf ondersteuning 

bij de peuters en 1ste kleuterklas. 

Ook het middagtoezicht in deze klas 

neemt ze voor zich. 

 

Op woensdag en vrijdag begeleidt 

meester Koen de kinderen 2 uur per 

week bij motorische activiteiten 

(zwemmen - turnen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juf Anja Juf Liesbeth Meester Koen 

anja.christens@dekleinepicasso.be liesbeth.vandikkelen@dekleinepicasso.be koen.langendries@dekleinepicasso.be 

WIE ZORGT ER NOG VOOR MIJN KIND? 



Informatiebrochure 2021-2022 
7 

 

Middagtoezicht Busbegeleiding Buschauffeur 

Juf Karin zal het middagtoezicht van de 

2de en 3de klas verzorgen. 

Ook de middagspeeltijd zal zij op zicht 

nemen. 

Juf Vera zal de kleuters op de bus 

begeleiden. 

Dit zowel van en naar de opvang als van 

en naar huis 

 

Roger zorgt ervoor dat alle kleuters veilig 

opgehaald en afgezet worden. 

Ook is hij van de partij als er 

leeruitstappen gepland zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juf Karin 
Juf Vera 

0476/74.40.59 
Roger 

 

 

 

EXTRA HANDEN 
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START – de bel rinkelt om 8u55!   Toilet - middageten – speeltijd (12u00 tot 13u00) 

  

Onthaal – begeleide activiteiten Samen spelen in de hoeken 

  

Toilet – fruit – buiten spelen (10u35 tot 10u50) Toilet – koek – buiten spelen (14u40 tot 14u55) 

  

Begeleide activiteiten Afsluiting dag – STOP – de school eindigt om 15u35, we gaan 

terug naar huis (woensdag 12u00 en vrijdag 15u10) 

  

 

HOE VERLOOPT DE SCHOOLDAG? 
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               om de 14 dagen  in de Passant 

           op school 

 

TURNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEWEGINGSOPVOEDING 

Op woensdag (om de 14 dagen) en op vrijdag krijgen de kleuters een uurtje bewegingsopvoeding. 

Woensdag gaat deze les door op de speelplaats of in de polyvalente ruimte van de school. 

Vrijdag turnen we in de Passant.  Hiervoor brengen de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas 

turnpantoffels mee met witte zool. 

De jongste kleuters (KP en 1KK) turnen op hun sokken of blote voeten. 

Het is handig om je kleuter op deze dagen gemakkelijke kledij en schoenen aan te doen.   

Gelieve zeker schoenen aandoen die je kleuter zelfstandig aan en uit kan krijgen. 
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ZWEMMEN 

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas gaan 

om de 14 dagen zwemmen in het zwembad 

van Sint-Truiden. 

 

De bewegingsleerkracht en de klasleerkracht 

begeleiden kleuters op hun niveau van 

watergewenning tot zweminitiatie. 

 

Gelieve deze dag uw kleuter op de 

zwemdag kledij aan te doen die hij/zij 

zelfstandig aan- en uit kan doen. 

(geen jeans of broekkousen) 

 

 

FIETSEN 

We hebben een heel gevarieerd aanbod 

aan fietsen: van loopfiets tot tweewieler. 

Elke speeltijd krijgen de kleuters de kans om 

hier ervaringen mee op te doen. 

Tijdens de verkeersweken worden deze 

fietsen gebruikt om de kleuters de 

belangrijkste verkeersregels aan te leren. 

Bijna alle kleuters kunnen bij het verlaten van 

onze school fietsen op 2 wielen. 

Is dit niet het geval werkt de 

bewegingsleerkracht extra met deze kleuters. 
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OM NAAR UIT TE KIJKEN 

VERJAARDAG 

Wanneer je kleuter jarig is, mag je kind 

trakteren in de klas. 

Maar niets is verplicht! 

Samen met de klasleerkracht bespreken we 

welke datum het beste uitkomt.  Die dag 

staat de jarige een hele dag centraal! 

Let erop, ook al is het feest toch mag er geen 

snoep of chocolade! 

Ook extra cadeautjes zijn niet toegestaan. 

Twijfel je of een traktatie mag?  Vraag dan 

zeker even raad aan de klasleerkracht! 

 

 

KLASDOORBREKEND WERKEN 

Op verschillende momenten gaan we met de 

ganse school klasdoorbrekend werken. 

Dit wil zeggen dat alle kleuters in groepen 

verdeeld worden.  

In elke klas zijn er activiteiten te doen waar 

we de talenten van de leerkrachten in de 

bloemen zetten. 

Deze werking wordt ook aangehouden bij 

projecten en het jaarlijkse schoolfeest. 
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 Via de klasleerkracht / aan de schoolpoort 

Elke dag kan je je kind afhalen aan de schoolpoort.  Er is dan altijd tijd voor een vraag.  Gelieve wel even te 

wachten tot alle kinderen naar huis zijn.  Zo heeft de leerkracht rustig de tijd om op jouw vragen te antwoorden. 

Je kan ook steeds een mail sturen naar de leerkracht.  Geef hen even de tijd om deze te beantwoorden. 

 

Via brieven in het heen-en weer mapje 

In de boekentas van je kind zit een heen-en weer mapje.  Hier kan een briefje ingestoken worden met een vraag 

of mededeling op.  Ook de juf kan hier een briefje insteken met een gebeurtenis of vraag. 

Gelieve het mapje steeds in de boekentas te laten steken. 

 

Via het online ouderplatform Broekx. 

In onze school geven de leerkrachten elke maand een klasbrief mee.  Daarin vertellen ze wat er in de klas gaat 

gebeuren tijdens de volgende weken.  Vaak mag je kind ook iets meebrengen dat boeiend kan zijn tijdens het 

thema.  Voorzie zeker de naam op het meegebrachte materiaal! 

Maandelijks krijg je ook een Picassokrant via deze weg.  Hierin lees je over het reilen en zeilen van onze school.   

Je kind krijgt hier tijdens de eerste schooldag een brief met logingegevens mee naar huis. 

 

Via de website en onze facebookpagina – www.dekleinepicasso.be  

Op de website vind je meer informatie over het leven op school.  Op de facebookpagina kan je onze 

kernwaarden terugvinden en in de privé-groep zijn er leuke foto’s en filmpjes van de klas terug te vinden. 

Leerkrachten aanvaarden geen vriendschapsverzoeken op hun privé profiel.   

HOE WEET IK WAT ER OP SCHOOL GEBEURT? 

http://www.dekleinepicasso.be/
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Data oudercontacten schooljaar 2021-2022 

Algemene ouderavond 16/09/2021 

Individueel oudercontact 1 16/11/2021 18/11/2021 

Individueel oudercontact 2 

3KK:  

15/3/2022 

17/3/2022 

KP-1KK-2KK: 

17/5/2022 

19/5/2022 

OUDERCONTACTEN 

Het oudercontact is een belangrijk moment.  Je praat samen met de leerkracht over het spelen, leren, 

schoolleven van je kind. 

Ouders worden 2x per jaar uitgenodigd voor een individueel oudercontact.   

Een eerste algemene ouderavond vind plaats in september.  Hier krijg je meer informatie over de klas- 

en schoolwerking. 

Voor de kleuters van de 3de kleuterklas is er reeds een ouderavond voor de paasvakantie.   

Hierop zal de overstap naar het eerste leerjaar besproken worden. 

Van ouders die gescheiden leven, verwachten we dat zij samen op hetzelfde tijdstip op oudercontact 

komen in functie van een correcte communicatie en overleg in het belang van hun kind(eren). 
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VOORZIE ALLES VAN NAAM! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

WAT MOET ER IN DE BOEKENTAS? 

Zorg ervoor dat er niet te veel  of te weinig 

boterhammen in de brooddoos zitten. 

Je kind eet op school niet meer dan thuis. 

We stimuleren de kleuters tot eten maar we 

gaan ze geen uur laten zitten om alle 

boterhammen op te krijgen. 

Snoepjes en chocolade horen niet thuis in de 

brooddoos. 

 

Heen- en weermapje 

 

Tijdens de voormiddag eten we fruit.  Dit hoeft 

niet geschild te worden.  

In de namiddag mag je kind een koekje eten.  

Deze mogen geen chocolade aan de 

buitenkant hebben 

Wij denken ook aan het milieu!  Probeer de 

koekjes in een koekendoosje te steken zonder 

aparte verpakking! 

Vrijdag = fruitdag! 

Kleuters krijgen fruit aangeboden door de 

school/Picassoclub. 

Die dag eten we geen koek! 

 

Herbruikbare drinkbus. 

Liefst gevuld met water (kan op 

school steeds bijgevuld worden). 

Geen frisdranken! 

 

 

Tips voor een goede boekentas 

- We geven de voorkeur aan een rugzak 

in plaats van een trolley. 

 

- Kies een opvallende kleur.  Zo vinden jij 

en je kleuter de tas makkelijk terug 

tussen andere tassen. 

 

- Kies er eentje die je kleuter zelf kan open 

en dicht doen. 

 

- Test of de boekentas nog makkelijk sluit 

als alles erin zit (brooddoos, 

koekendoosje, drinkbus, …) 
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ETEN OP SCHOOL 

EETMOMENTEN 

Alle kleuters eten samen in de eetzaal. 

Tijdens deze momenten genieten we van het 

gezellig samenzijn met alle vriendjes. 

 

 

 

GEZONDE SCHOOL 

In onze school hechten we veel belang aan 

gezond eten en drinken. 

Daarom kan je kind gedurende de hele dag 

water verkrijgen.   

Frisdranken, sportdranken, … zijn verboden op 

school. 

Denk ook aan gezonde voeding in de 

brooddoos. 

 

 

FRUITPROJECT 

Elke vrijdag is er het fruitproject van Oog voor 

lekkers. 

20 weken kan je kleuter genieten van een stuk 

fruit dat de school via subsidie krijgt. 

Gedurende her 3de trimester zorgt de Picasso 

club voor een financiële bijdrage hiervoor. 

LET OP!  Die dag worden er geen koeken 

gegeten! 
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ZINDELIJK 

Op het potje gaan is een belangrijke stap voor een kind.   

Elk kind wordt zindelijk op zijn/haar tempo.  Zindelijk worden is niet alleen een 

natuurlijk rijpingsproces, maar ook een leerproces. 

Je peuter leert begrijpen wat van hem/haar wordt verwacht.  Hij/zij heeft kansen 

nodig om te oefenen.  Hierbij kan jij je kind stimuleren en positief aanmoedigen. 

Is je kind nog niet zindelijk als het naar school gaat?  Samen bekijken we wat de 

mogelijkheden zijn en hoe we de zindelijkheidstraining samen kunnen 

aanpakken. 

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar de website van Kind en 

Gezin.  Download of print de informatiebrochure rond zindelijkheid en ontdek 

handige tips. https://www.kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid/ 

 

 

 

 

WELKE LUIERS? 

Indien je kleuter nog niet zindelijk is raden we aan om een pak luiers te 

voorzien voor de school.  Als deze op zijn geven we een seintje zodat je 

nieuwe kan voorzien. 

We vragen om geen luierbroekjes mee te geven.  Dit vraagt veel tijd 

vermits we dan schoenen en broek steeds moeten uitdoen bij wissel. 

Wil je toch luierbroekjes?  Kies er dan met hersluitbare klittenband.  Zo 

kunnen broek en schoenen aanblijven bij de wissel. 

Vraag zeker informatie aan de leerkracht! 

 

https://www.kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid/
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Thuisblijven of naar school? 

Een kind met koorts mag niet op school blijven.  Een ziek kind hoort thuis, en medicatie wordt dus ook thuis gegeven. 

Toch kan het gebeuren dat je kind medicatie moet nemen op school, bv. als een antibioticakuur nog niet is beëindigd.  

Dit is voor de leerkracht een grote verantwoordelijkheid.  Daarom spreken we af dat: 

- Je de naam van je kind, adres en telefoonnummer van de voorschrijvende arts op de verpakking schrijft 

- Je een ondertekend briefje meegeeft waarop je vermeldt welk geneesmiddel moet worden ingenomen, 

wanneer, hoe dikwijls en hoeveel. 

 

 

Is een doktersbriefje nodig? 

Als het gaat over een langdurige aandoening dan bezorg je de school een attest van de behandelende arts waarop 

deze duidelijk vermeldt: 

- Welk geneesmiddel 

- Wijze van toediening 

- Op welk tijdstip en hoeveel 

- Wijze van bewaring. 

 

Je kleuter heeft geen afwezigheidsattest nodig.  Uitzondering hierop zijn de kleuters van de 3de kleuterklas. 

 

WAT ALS IK ZIEK BEN? 
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De minimum aanwezigheid van kleuters is afhankelijk van de leeftijd en kan je terugvinden in onderstaande kolom. 

De minimum aanwezigheid is ook van belang in het kader van het groeipakket. 

Leeftijd Aanwezigheid 

Nog geen 3 jaar op 31/12/2021 (2019) Minstens 100 halve dagen 

3 jaar op 31/12/2021 (2018) Minstens 150 halve dagen 

4 jaar op 31/12/2021 (2017) Minstens 185 halve dagen 

5 jaar op 31/12/2021 (2016) Minstens 290 halve dagen 

 

LEERPLICHT VANAF 5 JAAR 

Kleuters van het geboortejaar 2016 zijn leerplichtig. 

Om te voldoen aan de leerplicht moeten vijfjarige kleuters minstens 290 halve dagen aanwezig zijn.  Een aanwezigheid 

die volgens de directie aanvaardbaar is, wordt meegeteld in functie van de te bereiken 290 halve dagen 

aanwezigheid voor de leerplicht, alsook voor het statuut van regelmatige leerling. 

Voor de toelatingsvoorwaarde tot het gewoon lager onderwijs telt enkel daadwerkelijke aanwezigheid.  Bij de 

toelatingsvoorwaarden voor kinderen die onvoldoende aanwezig waren, speelt de klassenraad een rol. 

Meer informatie kan u vinden op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leerplicht/leerplicht-van-5-tot-18-jaar 

 

AANWEZIGHEID OP SCHOOL 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leerplicht/leerplicht-van-5-tot-18-jaar
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OUDERBETROKKENHEID 

PICASSO CLUB 

De oudervereniging heeft tot doel een samenwerking tussen school en 

ouders van de kleuters te creëren en te bevorderen. 

Dit ten goede van de ontwikkeling en schoolopvoeding van de kinderen, 

gekoppeld aan het pedagogisch project van de school. 

Zin om lid te worden van de Picasso club? 

Stuur dan zeker een mail naar: angie_hommers@live.be 

 

Iedereen is welkom, je kiest zelf in welke mate je actief meewerkt - denkt 

 

OUDERS OP SCHOOL 

Tijdens onze dagelijkse schoolwerking 

proberen we ook om op regelmatige 

tijdstippen ouders uit te nodigen. 

Een verhaaltje lezen, je passie komen 

tonen, ondersteunen van een activiteit, … 

het kan allemaal.   

Ook dit is op vrijwillige basis. 

 

mailto:angie_hommers@live.be
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VOOR – EN NASCHOOLSE OPVANG 

In onze school is er geen voor- of naschoolse opvang.  Hiervoor werken we samen met 

buitenschoolse kinderopvang “De leeuwtjes”. 

De buitenschoolse kinderopvang staat in voor de opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 tot 

12 jaar, wonend en/of schoolgaand in de gemeente Zoutleeuw. 

Je vindt de opvang in het centrum van Zoutleeuw. 

Het is belangrijk om je kind vooraf in te schrijven in de buitenschoolse kinderopvang. 

Als de school gesloten is wegens pedagogische studiedag of lokale verlofdag kan je steeds bij hen 

terecht (hiervoor dien je je wel in te schrijven) 

Voor praktische informatie verwijzen wij u graag door. 

 

  Buitenschoolse kinderopvang “De Leeuwtjes” 

  Prins Leopoldplaats 3 bus 2 

  3440 Zoutleeuw 

  011/94.90.80 

  bkozoutleeuw@zoutleeuw.be 
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WANNEER MAG MIJN KIND STARTEN? 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool: 

- De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus-, en paasvakantie 

- De 1ste schooldag van februari 

- De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.  Je kan de 

instapdata berekenen via volgende link:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 

 

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet.  Zij kunnen op elke schooldag starten in de 

kleuterklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIJKDAGEN 

Elke donderdag voor een instapmoment is er een kijkdag 

voor je kleuter.  Dan mag hij/zij van 9u00 tot 12u00 al eens 

komen “proeven” van onze school.  Hiervoor krijg je een 

uitnodiging. 

 

 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
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ZORGWERKING 

KLASNIVEAU 

In de klas zullen de leerkrachten ervoor 

zorgen dat ieder kind op zijn/haar niveau 

kan werken.   

Dit doen ze door gedifferentieerd aan 

de slag te gaan met hun activiteiten. 

 

 

EXTRA ONDERSTEUNING 

Indien er extra noden/zorgen zijn zal de 

zorgcoördinator mee naar oplossingen 

zoeken. 

 

 

 

Klasniveau 

 

 

 

 

 

Extra 

ondersteuning 

 

 

 

 

 

CLB 

 

 

 

 

 

CLB 

Als de extra ondersteuning niet voldoende is 

zal het CLB (Provinciaal CLB Limburg) het 

team ondersteunen. 

Hiervan zal je als ouder zeker op de hoogte 

gebracht worden om mee het traject te 

doorlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles wat je aandacht geeft groeit… 

De kleuters krijgen op onze school voldoende begeleiding en ondersteuning om 

te groeien in hun eigen “ikje”. 

Soms verloopt dit niet zoals het zou moeten.  Daarom is de zorgwerking 

op school van groot belang.  

Door deze stappen te doorlopen proberen we de kleuters steeds  

een stapje hoger op de trap te krijgen. 
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 Provinciaal CLB Limburg 

 Willekensmolenstraat 140 

 3500 Hasselt 

 011/23.81.20 

 pclb@limburg.be 

 www.pclb.be 

 

 

 

 

 

CLB 

Elke school werkt met een CLB. 

Ouders, leerlingen en de school krijgen er informatie, hulp en begeleiding.   

De inzet van het PCLBL heeft als doel: 

“het leerproces of de onderwijsloopbaan te versterken door samen met de ouders en 

de  school te zorgen voor optimale ontwikkelings- en onderwijskansen van de leerlingen, 

nu en in de toekomst. Het PCLBL  geeft prioritair aandacht aan leerlingen die bedreigd 

worden in hun ontwikkelings- en leerproces of opgroeien in een risicovolle omgeving”. 

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 inhoudelijke domeinen: 

 * leren en studeren; 

 * de schoolloopbaan; 

 * de preventieve gezondheidszorg; 

 * het psychisch en sociaal functioneren. 

Om deze begeleiding waar te maken werken we nauw samen met de drie 

doelgroepen:   de leerlingen, de ouders en de schoolteams.  Het CLB neemt daarbij een 

onafhankelijke positie in, gericht op het belang van de leerling. 

Het PCLB werkt dus samen met de school, maar is er geen deel van.  Wij werken 

onafhankelijk. 

Het PCLB werkt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen, 

artsen en verpleegkundigen werken er samen. 

mailto:pclb@limburg.be
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TROEVEN DOORHEEN DE SCHOOL 

LEERUITSTAPPEN 

Kleuters leren veel meer door dingen te 

ervaren en te ontdekken. 

We gaan dan ook regelmatig op leeruitstap 

(bos, winkel, vliegveld, …) zodat onze 

kleuters op deze manier extra kennis kunnen 

opdoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSVERVOER 

Indien je in groot-Zoutleeuw woont kan je 

gebruik maken van gratis busvervoer aan 

huis. 

Deze bus brengt ook de kleuters van en naar 

de buitenschoolse kinderopvang indien 

nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEKEND LEREN 

Doorheen de school wordt er veel 

aandacht besteed aan het 

onderzoekend leren.   

Hiervoor creëren we op regelmatige 

tijdstippen zelf problemen die door 

onze kleuters moeten worden 

opgelost. 

Zo leren ze nadenken over mogelijke 

oplossingen en krijgen ze de 

technische vaardigheden hiervoor 

aangeleerd. 

 

 

KLEINSCHALIG 

Door onze kleinschaligheid willen we 

een familiale school zijn waar 

iedereen ertoe doet. 

Iedereen kent iedereen en er kan 

heel snel ingespeeld worden op 

problemen. 

Ook met de ouders is er een goede 

band door de dagelijkse contacten 

aan de schoolpoort. 

 

 

 

PLATTELAND 

We liggen op een boogscheut van het Vinne 

en maken hier ook veel gebruik van. 

2 keer per maand gaan we met de 2de en 

3de kleuterklas hier naartoe om een 

buitenlesdag te houden. 

De peuters en 1ste kleuterklas gaan op 

regelmatige tijdstippen mee.  De andere 

momenten houden ze hun buitenlesdag in 

onze eigen schooltuin. 
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TROEVEN PEUTERS-1STE KLEUTERKLAS 

BEWEGINGSVRIJHEID 

Kleuters krijgen voldoende 

bewegingsruimte om hun grote 

motoriek te oefenen.  Bij goed 

weer kan dit op het “buitenterras”, 

bij slecht weer in de polyvalante 

ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFREDZAAMHEID 

Al vanaf de peuterklas worden 

onze kleuters gestimuleerd tot 

zelfstandigheid: zelf jas aandoen, 

materialen nemen in de klas, …   

Dit gebeurt natuurlijk met de 

nodige begeleiding en hulp indien 

nodig. 

 

 

 

 

 

 

ZINDELIJKHEIDSTRAINING 

Samen met de ouders gaan we op 

zoek naar een goede manier om de 

zindelijkheid te trainen.   

 

 

 

 

 

 

 

BUITENKLAS 

Wekelijks een buitenlesdag in 

eigen schooltuin. 
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TROEVEN 2DE KLEUTERKLAS 

MAATSCHAPPIJ: 

WOONZORGCENTRUM 

Onze kleuters brengen maandelijks een bezoek aan het 

woonzorgcentrum. 

Samen met de bewoners gaan ze knutselen, dansen, 

zingen, koken, …  

Op deze manier leren we de kleuters het verschil tussen 

jong en oud en hier op een respectvolle manier mee om 

te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

WATERGEWENNING - 

ZWEMINITIATIE 

Elke 2 weken brengen de kleuters 

een bezoek aan het zwembad.   

We starten met watergewenning.  

Als kleuters er klaar voor zijn kan er 

overgeschakeld worden naar 

zweminitiatie. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEEK 

In het kader van “Leren leren” gaan 

onze kleuters vanaf de kerstvakantie 

om de 2 weken naar de bibliotheek. 

Tijdens deze momenten leren ze de 

bieb kennen en starten ze met de 

voorbereidingen voor de bib-

bezoeken in de 3de kleuterklas. 

 

 

 

SCHAATSEN 

Een belevenis voor jong en oud: 

schaatsen met onze kleuters. 

Het is een fijne ervaring om onze 

kleuters de eerste stappen op de 

schaatsbaan te laten zetten. 
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TROEVEN 3DE KLEUTERKLAS 

TAALINITIATIE FRANS 

Kleuters maken op een speelse manier kennis met een 

andere taal.  Flonflon komt elke week langs in de klas. 

Zo doen kleuters positieve ervaringen op wat ervoor kan 

zorgen dat dit later ook een goed effect heeft op het 

leren van een andere taal. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEEK 

In het kader van “Leren leren” 

bezoeken onze kleuters om de 2 

weken de bibliotheek. 

Kleuters gaan op zoek naar een boek 

en bespreken dit ook met de andere 

kleuters. 

Tijdens dit bezoek krijgen kleuters ook 

de kans om in kranten informatie op te 

zoeken over een thema dat aan bod 

komt of gaat komen. 

 

 

 

WATERGEWENNING - 

ZWEMINITIATIE 

Elke 2 weken brengen de kleuters 

een bezoek aan het zwembad.   

Afhankelijk van hun niveau en hun 

kunnen zal er watergewenning of 

zweminitiatie gegeven worden. 

 

 

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPIJ 

2 keer per jaar is er een 

bezoek van/aan het 

buitengewoon onderwijs. 

We vinden het belangrijk 

dat onze kleuters op een 

respectvolle wijze leren 

omgaan met anders zijn. 

 

 

 

 

STERRENWACHT 

Het evenement van het jaar is het 

overnachten op school.  Dit is 

steeds een hele belevenis waar 

onze kleuters enorm naar 

uitkijken. 

De sterrenwacht komt een 

voorstelling doen en de kleuters 

mogen als ervaren sterrenkijkers 

de hemel gaan ontdekken door 

allerlei sterrenkijkers. 
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Vrije dagen en vakanties schooljaar 2020-2021 
 

Op/van Tot Informatie 

1ste trimester 
Woensdag 22 september 2021  Pedagogische studiedag 

Maandag 1 november 2021 Vrijdag 5 november 2021 Herfstvakantie 

Donderdag 11 november 2021  Wapenstilstand 

Vrijdag 12 november 2021  Lokale verlofdag 

Vrijdag 24 december 2021  Halve dag school 

Maandag 27 december 2021 Vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie 
   

2de trimester   
Maandag 28 februari 2022 Vrijdag 4 maart 2022 Krokusvakantie 

Maandag 4 april 2022 Vrijdag 15 april 2022 Paasvakantie 

Maandag 18 april 2022  Paasmaandag 
   

3de trimester   
Maandag 9 mei 2022  Lokale verlofdag 

Donderdag 26 mei 2022 Vrijdag 27 mei 2022 Hemelvaart + brugdag 

Maandag 6 juni 2022  Pinkstermaandag 

Dinsdag 7 juni 2022  Pedagogische studiedag 

Donderdag 30 juni 2022  Halve dag school 

JAARKALENDER 
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Pedagogische uitstappen/projecten schooljaar 2021-2022  

(alle activiteiten zijn onder voorbehoud afhankelijk van de corona maatregelen op dat moment) 

Deze activiteiten zijn reeds vastgelegd.  Gedurende het ganse schooljaar spelen we in op de interesses 

van de kleuter waardoor er nog andere pedagogische uitstappen gepland kunnen worden. 

Op Voor wie? Informatie 

1ste trimester 
Woensdag 1 september 2021 Alle klassen Start schooljaar 

Donderdag 16 september 2021 Ouders Algemene info-avond 

Maandag 20 september 2021 Alle klassen Vertelwandeling het Vinne 

Maandag 27 september 2021 Grootouders Grootouderdag (onder 

voorbehoud 

Maandag 4 oktober 2021 2KK-3KK Bos Nieuwenhoven 

Dinsdag 5 oktober 2021 KP-1KK Het Vinne 

Maandag 15 november 2021 Alle klassen Technopolis / start project 

techniek 

Dinsdag 16 november 2021 

Donderdag 18 november 2021 

Ouders Oudercontact 

Zondag 28 november 2021 Iedereen welkom Opendeur / sintfestijn 
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2de trimester   
Zaterdag 5 februari 2022 Iedereen welkom Schoolfeest 

Maandag 7 maart 2022 Alle klassen  Start project gezonde 

voeding 

Dinsdag 15 maart 2022 

Donderdag 17 maart 2022 

Ouders 3KK Oudercontact 

Vrijdag 18 maart 2022 Alle klassen Schoolreis Tarzan en Jane 

Dinsdag 22 maart 2022 2KK-3KK Halve maan, Kip Kato 

Maandag 28 maart 2022 Alle klassen  Schrijver op bezoek 

Vrijdag 1 april 2022 Alle klassen  Paasraap / fotograaf 

Nog te bepalen 2KK Schaatsen 

Nog te bepalen  3KK Sterrenwacht + slapen op 

school 
   

3de trimester   
Dinsdag 19 april 2022 Alle klassen Start project verkeer 

Vrijdag 6 mei 2022 Mama’s Mama-dag 

Vrijdag 13 mei 2022 KP-1KK Sportdag 

Maandag 16 mei 2022 KP-1KK Polly’s Ranch 

Dinsdag 17 mei 2022 

Donderdag 19 mei 2022 

Ouders KP-1KK-2KK Oudercontact 

Vrijdag 10 juni 2022 Papa’s Papa-dag 

Vrijdag 17 juni 2022 Iedereen welkom Zomerterras 

Dinsdag 21 juni 2022 2KK-3KK Bokesrock 

Woensdag 29 juni 2022 Ouders 3KK Afscheidsfeestje 
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Zwem- en bib-date schooljaar 2021-2022 

Zwemmen  Bibliotheek 
8/9/2021 2KK-3KK  15/09/2021 3KK 

6/10/2021 2KK-3KK  29/09/2021 3KK 

20/10/2021 2KK-3KK  13/10/2021 3KK 

17/11/2021 2KK-3KK  27/10/2021 3KK 

1/12/2021 2KK-3KK  10/11/2021 3KK 

15/12/2021 2KK-3KK  24/11/2021 3KK 

19/1/2022 2KK-3KK  8/12/2021 3KK 

2/2/2022 2KK-3KK  22/12/2021 3KK 

16/2/2022 2KK-3KK  12/1/2022 2KK-3KK 

16/3/2022 2KK-3KK  26/1/2022 2KK-3KK 

30/3/2022 2KK-3KK  9/2/2022 2KK-3KK 

27/4/2022 2KK-3KK  23/2/2022 2KK-3KK 

11/5/2022 2KK-3KK  9/3/2022 2KK-3KK 

25/5/2022 2KK-3KK  23/3/2022 2KK-3KK 

8/6/2022 2KK-3KK  20/4/2022 2KK-3KK 

22/6/2022 2KK-3KK  4/5/2022 2KK-3KK 

   18/5/2022 2KK-3KK 

   1/6/2022 2KK-3KK 

   15/6/2022 2KK-3KK 

 


