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Dag, 

Jij bent nu al groot,  je mag binnenkort - écht waar - naar school ! 
Samen met je mama en/of papa kan je al eens komen kijken… ‘n keertje proberen ! 

Kerkeblokken 7 
2560 Nijlen 

03 41 00 130 
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waarom dit boekje? 
 

Omdat uw zoontje of dochtertje nu oud genoeg is om in de « school » te stappen 
en wij, als schoolteam, u vanaf het allereerste moment voldoende willen informeren... 



 

Jip en Janneke op avontuur… 

 

Jip en Janneke staan heel vroeg op. 

Zij mogen vandaag voor het eerst naar het klasje van juf Geert! 
Juf Geert en nog andere juffen staan al te wachten. 

Er is een speelhuisje en een speeltrein, fietsen en wagentjes, wiebeldiertjes en 

nog veel meer… 

Jip en Janneke kijken hun ogen uit… 

… toch een beetje bang stappen ze die grote speelplaats op... 
 

  

Schooluren: van 08u45 –12u05  & van 13u30 – 15u45 
toezicht vanaf  08u30 op aparte kleuterspeelplaats 

 
met de mogelijkheid om ‘s morgens en ‘s avonds gebruik te maken van onze schoolbus of van kinderopvang « dolfijn » 



 

Dan gaat de bel… 

Juf Geert heeft « voetjes » geschilderd voor haar klasje, daar mogen Jip en Janneke 

gaan staan. 

Wat zijn ze al groot! 
In het klasje is vanalles te zien: een glijbaan, puzzels, stoeltjes, speelgoed… 

Juf Geert vertelt een verhaal, een verhaal over een aap en een bal.  

Dan mogen Jip en Janneke een bal schilderen, met gele verf en rode verf en 

groene… 

Jip zijn neusje ziet groen, Janneke haar haar ziet rood…  

  

         we werken de thema’s uit met: 
             Gratis uitstappen en bezoekjes, kook– en knutselactiviteiten, drama en zang en allerlei klasdoorbrekende feestjes... 



 

Wanneer de buikjes beginnen te grommen, gaan we met z’n allen naar de eetzaal.  

Jip zit  naast Janneke aan de kleutertafel.  Jip drinkt melk, Janneke kiest voor 

fruitsap.  

Zo met allemaal vriendjes samen, smaken de boterhammetjes nog beter. 
Een kapoen steekt zijn tong uit, Janneke moet zo hard lachen dat de traantjes uit 

haar ogen rollen, wat een pret!  

Gelukkig heeft juf dat niet gezien! 

Jip heeft alles al op: « Kijk, juf, heel mijn doos is al leeg! » 

Sommige kindjes laten nog wat over voor de speeltijd, dat mag . 

 

 

Middagpauze: mogelijkheid tot ineten onder begeleiding van leerkrachten en huishoudpersoneel 
Met verse soep: tijdens de wintermaanden 

En gratis: koffie, thee, water, melk. 

 ook te verkrijgen: choco, fristi en fruitsap 



 

 

Een heuse turnjuf verschijnt in het klasje… 

Jip en Janneke mogen mee naar die grote turnzaal. 
Wat daar allemaal te zien is!!! Het lijkt wel een speeltuin! 

Jip kan al op het rek klimmen: « kijk, juf! » 

Janneke kruipt door een tunnel… 

Klimmen en klauteren... 

Lopen en springen… 
 

 

lichamelijke opvoeding: 
wekelijks 2 uur turnen onder begeleiding van een « heuse  turnjuf » 

de oudste kleuters gaan ook zwemmen. 



 

Jip en Janneke zijn mama en papa helemaal vergeten… 

Maar dan gaat de bel en loopt juf met hen naar de poort. 

Daar staan ze: mijn papa en mijn mama! 
“Hoi mama, ik heb geschilderd!” 

“Hallo papa, ik mocht wel heeeeel hoog op het rek klauteren!” 

“Dag, juf Geert, morgen komen we terug!” 

 

contact met mama & papa: 
 

wij zijn een open school waar u dagelijks terecht kan:  
 

info-avond begin september en individuele oudercontacten: begin februari & eind juni 
maar natuurlijk ook: een babbeltje  met de juf aan de schoolpoort, een telefoongesprekje bij belangrijke vragen... 



 

Jip en Janneke voelen zich nu heel groot! 

Op een potje gaan zij niet meer! Nee, juf Geert heeft heuse toiletjes!  

Heel klein maar wel écht, net als de grote mensen! 
Jip en Janneke kijken naar de kleintjes die nu nieuw in het klasje zijn. 

Jip troost een klein jongetje, 

Janneke droogt de traantjes van een meisje… 

“Kom maar gauw mee, juf is echt heel lief!” 

“Wij zullen wel voor je zorgen want wij zijn hier al heeeeel lang!” 
 

 

Voor meer info wordt u vriendelijk uitgenodigd op de  

openklasdag, openklasdag, openklasdag, openklasdag, die doorgaat, telkens op een donderdag, voor een nieuwe instapdag (bekijk hiervoor onze kalender via www.goezo.be ) 
 

of  u kunt contact opnemen met onze « peuterjuf »: juf geert: 03/411.03.00 
 



 

Meneer directeur kent Jip en Janneke al goed! 

‘t Zijn ook echte kapoenen, die heel wat te vertellen hebben… 

… over dat kindje dat in zijn broekje deed… 
… over die keer dat Jip gevallen was… 

… over juf die een heel gek verhaal vertelde… 

… over het rollebollen op het knuffelbed… 

… over papa en mama die heel fier op hun kindjes zijn... 

 

Groeten van directeur: Cis Kegelaers en het schoolteam 

Een prachtig oudercomité richt, samen met ons, het schoolteam, tal van activiteiten in, 

 en dit alles ten voordele van onze kinderen ! 


