
7 februari 2023 

Infoavond

Gemeentelijke Basisschool Den Elzas 



Welkom! 
Laten we onszelf even voorstellen ... 



dE KLEUTERjuffen 



De kleuterschool

Directie Zorgleerkrachten TurnenKinderverzorging 
Zorgco 



Onze
school

Huldenberg en Loonbeek

Schooldag start om 8u30
Eindigt op maandag, dinsdag en donderdag om 15u30
Eindigt op woensdag om 12u00
Eindigt op vrijdag om 15u00

Schooluren 



dE KLEUTERSCHOOL 

Van concreet naar steeds
abstracter

Opbouwende lijn  









dE KLEUTERSCHOOL 

Opbouwende lijn  

Vertrekkend vanuit de
leefwereld van de kleuters

Thematisch werken

Van concreet naar steeds
abstracter



Thematisch werken in de
kleuterschool 

De 'echte wereld' van de
kleuters in de klas halen
door te werken rond hun

leefwereld. 

Hun leefwereld

Zo komen we te weten wat
de kleuters al weten over

het thema en wat ze nog te
weten willen komen. 

Mindmappen

Grootmotorische naar
kleinmotorische activiteiten

Experimenteren en bewegen



Mindmappen



hun
leefwereld



groot-
motorisch



dE KLEUTERSCHOOL 

Opbouwende lijn  Thematisch werken

Sociale vaardigheden in de
kleuterschool

Cas en Lisa 

Van concreet naar steeds
abstracter

Vertrekkend vanuit de
leefwereld van de kleuters



Sociale vaardigheden in de kleuterschool

cAS EN LISA
Voorloper van KiVa in de lagere school



cAS EN LISA



Turnen
2x per week 

Sporthal 'De Kronkel'

Vanaf 2de kleuterklas dragen we turnpantoffels 
Makkelijke kledij en schoenen



De
klaspoppen

Instapklas: Jules en Vosje

Iedere kleuterklas heeft een klasmascotte

Vooral bij de kleinsten wordt de klaspop
doorheen de hele dag gebruikt om te troosten,
mee te spelen, soms heeft hij een probleem,… 



Indeling
klasgroepen

Van iedere leeftijd 2 klasgroepen

Verdeling klasgroepen tijdens schoolloopbaan

Alle kinderen leren elkaar kennen en zo werken we aan een grotere
verbondenheid

Verdeling tijdens instapklas 



Zindelijkheid 

Hoort bij de
ontwikkeling

Voldoende ondersteunen
en stimuleren

Meer tijd om te
ontdekken en leren



Wat nemen we
mee in de

boekentas? 

Gezond tussendoortje, etensklaar 

Lunch, tenzij warme maaltijd 

Drinkbus met water 

Reservekledij 



De
refter

Warme maaltijden en soep
Kan maandelijks besteld worden

1 grote refter voor de kleuterschool

3 middagtoezichters die erover waken dat
de kleuters flink eten en daarna fijn
kunnen buitenspelen



bRENGEN EN AFHALEN

Aan de schoolpoort van 8u15 - 8u30

Aan de klasdeur van 15u30 - 15u45
Woensdag van 12u00 - 12u15

Vrijdag van 15u00 - 15u15

's Ochtends 

's Avonds 



Hoe komen wij naar school? 

Wij stimuleren te voet of met de fiets 

Toch met de auto? 
Parkeren kan op de parking naar sporthal De Kronkel 

Fluo hesje 



Wenmomenten

In de week voor iedere instapdatum, voor
de schoolvakanties 

Een kijkje komen nemen in de klas met je kind

Juiste datums worden op voorhand
meegedeeld via mail en op de schoolwebsite



Ferm

Ochtendtoezicht van 7u00 - 8u15

Voor en naschoolse opvang Naschoolse opvang op woensdag van 12u15 - 19u00

Naschoolse opvang op vrijdag van 15u15 - 19u00

Naschoolse opvang op maandag, dinsdag
en donderdag van 15u45 - 19u00

Meer info op https://www.samenferm.be/



Oudervereniging

Financiert extra's
voor de leerlingen

Zorgt mee voor
verbondenheid tussen

ouders en school

Samen met de school
activiteiten organiseren



Meer info? 
Schoolwebsite: www.denelzas.be 
Infoavond per klas in september 



Bedankt!
Zijn er nog vragen? 


