Jules gaat naar school!
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Dag kleine peuter en beste ouder(s)
Dit boekje gaat over onze school, dan weet je alvast een beetje wat er hier
allemaal gebeurt.
Je bent nu al groot en je mag naar de peuterklas. Jules en de juf kijken er al
naar uit. Je bent zeker welkom in onze JULESKLAS
Juf Katrien zal als een mama voor je zorgen.
Een goed contact tussen de juf en je mama en papa zorgt ervoor dat jij je hier
vlug gaat “Thuis voelen” .
De juf zal je opvangen met je pleziertjes en soms met je verdrietjes.
Je mag in onze school openbloeien met je hoofd, je hart en je handen.
Kijk maar gauw verder.
Dag en een dikke knuffel van Jules en het schoolteam.
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Wie is Jules?
Jules is onze klaspop en het vriendje van de peuters.
Hij heeft 7 haren en een gekke neus. Jules heeft ook een mama, een papa, een
zus en een opa.
Verder heeft Jules nog een hond, een vis, een leuke buurman, een buurvrouw en
een vriendinnetje Louise. Jules zit bij juf Katrien in de klas.
Juf Katrien krijgt hulp van de kinderverzorgster wanneer dit nodig is.

De bel
Tussen 8u10 en 8u25 mogen jullie binnenkomen via de grote poort. Juf Katrien
vangt u kleuter op in de gang.
De bel gaat in de namiddag om 15u20.
Op woensdag gaat de bel om 12u15.
Als de bel gaat na de speeltijd moet je buiten op een stip aan onze klas staan.

Mijn jas
Samen met de juf en alle kindjes komen we binnen in de gang.
In de gang ontsmetten we eerst even onze handen en daarna trekken we onze
jas uit.
Aan de kapstok heeft je jas een eigen plekje met je foto. Een lusje aan de jas
helpt om deze goed aan de kapstok te hangen.
Boven de kapstok zijn er bakjes om je muts, je sjaal en je handschoentjes in te
stoppen.

Versje “ik leg mijn jasje neer”
Ik leg mijn jasje neer, Een hand in de mouw,
En nog een keer. Omhoog die handen allebei.
Ik heb mijn jasje aan, flink van mij.
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Dagverloop
8.25u

Individueel onthaal in de klas

8.40u

Klassikaal toiletmoment en
handen wassen

8.50u

Onthaal in de kring en
Jules verrassings-dagkoffer

9.00u

Activiteit (Wiskunde/Taal/Muzische
Vorming)

9.45u

Handen wassen en Eetmoment

10.10u Speeltijd
10.30u Activiteit (Muzische Vorming)
11.20u Korte activiteit: liedje, spelletje
11.50u Handen wassen en
boterhammetjes eten in de klas
Toiletbezoek en handen wassen
12.30u Speeltijd

13.30u Klassikaal toiletbezoek en handen wassen
13.35u Relaxatie
13.40u Activiteit
14.45u Opruimen en opfrissen van onze gezichtjes
15.00u Verhaal + dagafsluiting
15.15u Jassen aan en handen ontsmetten om naar huis te gaan.
Naar het toilet
Onze peutertjes komen zonder luier naar school.
We gaan op vaste tijdstippen naar het toilet en wassen we onze handen.
Natuurlijk helpen de juf en de kinderverzorgster onze peuters. Zo bevorderen
we onze zelfredzaamheid.
Oefen thuis op regelmatige tijdstippen om naar het toilet te gaan, net als bij de
juf.
Stimuleer je peuter om zelf het broekje te laten zakken en op te trekken. Leer je
peuter zeggen dat hij/zij naar het toilet moet gaan en na het toiletbezoek niet
vergeten de handen te wassen.
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Tips om je kleuter makkelijk zindelijk te krijgen.
- Schaf luiers af. Je peuter zal het niet voelen als hij/zij geplast heeft indien
hij/zij nog een luier draagt. Houd je daar ook aan. Ook voor in de auto… leg
dan liever een dikke handdoek onder je kind i.p.v. hem/haar toch een luier aan
te doen.
- Zorg dat het potje binnen handbereik staat van je peuter en zorg dat je peuter
weet waar het potje staat.
- Toon je waardering wanneer je peuter op het potje gaat (knap gedaan,
bravo,…)
- Lees samen boekjes over ‘op het potje gaan’ zodat je peuter weet waarvoor
het potje dient. (lijst met boekjes : zie bijlage)
- Word niet boos wanneer het even niet lukt. Dan zal jouw kleuter het de
volgende keer opnieuw willen proberen.
- Doe je peuter makkelijke kledij aan zodat hij/zij zelf makkelijk de kleren kan
uittrekken. Dit vermindert de ongelukjes.
- Ga met je peuter ook op vaste tijdstippen naar het potje (na het eten, na het
slapen, voor het slapen gaan,…)
- Lukt de zindelijkheidstraining na 14 dagen niet, dan wacht je best nog
eventjes. Start dan na een maand opnieuw met de zindelijkheidstraining.
- Zindelijkheidstraining is de taak van de ouders. Vele ongelukjes in de klas
maken dat de juf weinig tijd heeft voor haar pedagogische opdracht. Dit is niet
fijn voor de peuters die wel zindelijk zijn.
Lukt het moeilijk om je peuter zindelijk te krijgen, ontleen onze
zindelijkheidskoffer. Hierin zitten een aantal tips, een popje met een popje,
een voorleesverhaal,…
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Milan op het potje,
Kathleen Amant

Het Grote billen-boek,
Guido van Genechten

Op het potje konijn,
Kathleen Amant

Mag ik eens in je luier
kijken, Guido van
Genechten

Op de grote wc, Kathleen
Amant

Karel en zijn potje,
Liesbet Slegers

Op het potje, Kathleen
Amant

Potje, Mylo Freeman

Karel op de wc, Liesbet
Slegers

Jules op het toilet,
Annemie Berebrouckx

Sem op het potje,
Pauline Oud

Moet je op het potje?
Nicola Baxter

Op het potje meisjes,
Dawn Sirett

Op het potje jongens, Dawn
Sirett

Lulu’s potje, Camilla Reid en Saar op de wc, Pauline
Ailie Busby
Oud
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Hoera, er is er eentje jarig.
Als je peuter jarig is, wordt dat op school gevierd.
Samen zingen en dansen een kroon maken en een tekening voor de jarige
maken.
Uw kleuter krijgt die dag de verjaardagskoffer mee:
Daarin zitten de tekeningen van de vriendjes, een voorleesboekje,
een schriftje waar je een foto kan in kleven van je verjaardagsfeestje thuis.
Wil je de vriendjes trakteren op iets lekkers, dan kan dit.
We kiezen dan het liefst iets gezond !
(een stuk fruit, groentenhapjes …) maar nu niet tijdens coronapandemie !!!
Corona maatregel : Individuele verpakte koekjes of cakejes mag wel.

Turnen
Tijdens de turnles kunnen de peuters 50 minuutjes lekker rennen, lopen,
klimmen en klauteren.
We doen allerlei spelletjes, zoals tikkertje, spelen met hoepels, balspelen, spelen
met grote modulusblokken, en nog veel meer.

Wij peuters hebben nog GEEN turnpantoffels nodig .
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Ssssst…even rust.
We hebben elke dag een relaxatie-moment.
Er wordt geen slaapmoment georganiseerd. Enkel de peuters die hun oogjes
niet meer open kunnen houden, leggen we op een bedje om wat te rusten.
De andere peuters kunnen verder genieten van leerrijke activiteiten in de
hoekjes samen met de juf.
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Hoe bereid ik mijn kind voor?
1. Laat je kind wennen aan het spelen in een andere situatie:
zonder mama, papa of een vertrouwde persoon. Dat kan door hem/haar
enkele uurtjes bij familie en vrienden te laten. Op die manier ervaart je
kind dat je terugkomt.
2. Kom vooraf eens een kijkje nemen in de peuterklas.
3. Vertel hem/haar regelmatig over school.
4. Benadruk dat hij/zij al groot is: oefen samen de jas aantrekken, schooltas
dichtmaken.
5. Maak voor je kind zichtbaar dat hij/zij bijna naar school gaat. Zet de
schooltas in de woonkamer/ laat hem/haar al eens drinken uit een
drinkfles of eten uit een brooddoos. Maak eventueel een aftelkalender.
6. Het prentenboek “de eerste schooldag van Milan” is een aanrader om te
vertellen en samen met je kind te bespreken.

Hoe neem ik afscheid aan de schoolpoort?
6 tips:
1. Houd je sterk en ontspan je.
2. Laat zien dat je de juf vertrouwt.
3. Hou het afscheid kort en stel het niet uit.
4. Vertel duidelijk dat jij (papa, oma,…) hem /haar komt halen.
5. Vertel op voorhand duidelijk dat hij/zij blijft eten op school, naar de
naschoolse opvang gaat,…
6. Geef zijn/haar knuffeltje en/of tutje mee. Ook jouw zakdoek kan
wonderen doen.
Net thuisgekomen van school?
1. Laat je kind even op adem komen.
2. Hij/zij zal misschien moe en prikkelbaar zijn. Heb daarvoor begrip.
3. Geen paniek als je kind niet veel vertelt.
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Nog enkele tips
1. Het is belangrijk dat je kind samen met de vriendjes van de klas aan de
schooldag kan beginnen.
Breng je kind dus op tijd naar school en houd het afscheid kort. Het
moment van afscheid nemen doet pijn en hoe langer je het rekt, hoe
moeilijker het wordt.
Meestal duurt het wenen niet lang, want vaak zijn de ouders nog maar
aan de schoolpoort en is de peuter al aan het genieten.
2. Ook woensdag is een fijne dag op school. Houd je kind niet zonder reden
thuis.
3. Zet de naam van je kind op alle persoonlijke dingen zoals jas, tas, muts,
sjaal, drinkbekers, sapjes, brooddoos, koekjesdoos,...
4. Een ongelukje is snel gebeurd. Geef daarom reservekledij mee.
5. Zieke kinderen voelen zich niet goed in de klas en blijven het best thuis.
6. Als je kind op tijd naar bed gaat, kan het uitgerust naar school komen.
Sluit de dag liefst niet af met televisiekijken.
Maak tijd voor een verhaaltje of een rustig praatje.
7. Heb je vragen of zorgen, bespreek ze dan met de juf of directie.
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