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Kleuterschool – 1ste leerjaar



Speeltijden

 koek of fruit in een doosje

 geen papiertjes rond de koeken

 woensdag is fruitdag

 fruit meebrengen van thuis 

 een appel best vooraf schillen

 drinken aan de drankfonteintjes of       

een flesje meebrengen van thuis

 namen noteren op flesjes en koekdoosjes



Ineten op school

 Kinderen eten in de klas.

 Boterhammen in een brooddoos

 In de brooddoos mag 1 snoepje zitten.

 Drankje van thuis of van de school 

 appelsiensap, appelsap, chocomelk, melk, fristi

 Handdoek meebrengen om op de bank te 

leggen.



Verjaardagen

 De jarige wordt in de klas gevierd.

 Gezonde traktatie : koek, cake, of fruit

 Geen snoep, chips, of geschenkjes



Schoolmateriaal
 Van de school :

 boeken, werkboeken, schriften

 schrijfgerief, lijm, schaar, kleurpotloden,    

stiften, …

 Mee te brengen van thuis :

 boekentas, GEEN rugzak !!!

 ringkaft met 2 ringen

 stevige huiswerkkaft



Turnpakjes

 aan te schaffen bij de kennismaking in 

augustus

 turnpantoffels zelf aankopen



Kledij

 verzorgde kledij

 geen strandkledij

 geen spaghettibandjes

 geen sleffers



Zwemmen

 in Beerse

 maandagnamiddag

 2 groepen na elkaar

 8 weken na elkaar

 aanwezigheid van :

 2 zwemleerkrachten

 2 klasleerkrachten

 2 redders



Opdracht voor de ouders 

tijdens de grote vakantie

Je kind leren… 

 van zelf de jas aan te doen

 van zelf veters te strikken 

 van zichzelf af te drogen en aan te kleden

 van zelfstandig naar toilet te gaan

 fietsen



Hoe kan je thuis al een beetje 

voorbereidende oefeningen doen ?

 woordjes hakken en plakken

 raam        ➔ r   aa m

 r   aa m  ➔ raam

 telrij tot en met 10 oefenen en ook juist 

aanwijzen.

 1  ➔ 10

 10  ➔ 1



Kinderen moeten zich goed 

voelen

 Leg de druk vooraf niet te hoog.

 Benadruk dat ze nog niet moeten kunnen 

lezen, schrijven en rekenen. 

 Geruststellen door te zeggen dat ze maar 

4 dingen moeten kunnen : 

 knippen 

 kleuren

 luisteren 

 alleen naar het toilet gaan.



Afscheid

 overgang naar 1ste leerjaar is een grote stap

 afscheid ‘s morgens is soms moeilijk !

 best 1 knuffel aan de poort, weggaan en niet 

meer omkijken

 bij problemen de klasleerkracht inlichten en het 

kind eventueel ‘s morgens naar de klas brengen

 verdriet is meestal vergeten wanneer de klasdag
begint en er gewerkt wordt



Rijen om naar huis te gaan

 rustgevend voor het kind wanneer u een 
vaste plaats afspreekt om te wachten

 best 1 vaste rij die elke dag hetzelfde is;  
niet maandag nabewaking, dinsdag 
voetgangers, woensdag Pinkeltje,…

 indien dit niet kan, dan best de rij van de 
nabewaking

 kinderen van het 1ste lj. mogen              
nooit alleen naar huis.



Huiswerk

 1 blaadje per week (op dinsdag)

 het lezen, het oefenen van de 

rekenkaartjes en de splitskaartjes is in het 

1ste leerjaar veel belangrijker.



Info-avond september

 Begin september is er een uitgebreide 

infoavond.

 met veel nuttige informatie over het 

klasgebeuren 

 met veel praktische informatie

 Probeer hierbij zeker aanwezig te zijn !



Een fijne start in het                 

1ste leerjaar !


