
 

Welkom in onze kleuterklas! 
Wij zijn blij dat wij uw kind mogen verwelkomen in onze kleuterklas. 

Het begin van de schooldag 

De deur naar de kleuterhal gaat om 8:40 uur open en de kinderen komen 

 naar binnen. In de hal hangen de kinderen hun jas en rugzak aan 

de kapstok, zetten hun schoenen onder de bank en komen zelfstandig de klas in. 

De kinderen geven de leerkracht een hand en zoeken een plek in de kring. 

 

 

 

Om 8:45 uur gaat de deur dicht en beginnen de kinderen aan de dagopening. 

Het stoort wanneer er dan nog steeds kinderen binnen lopen, daarom mogen de 
kinderen die te laat zijn in de gang wachten. De leerkracht komt uw kind na de  
dagopening halen. Het is fijn wanneer u als ouder zorgt dat uw kind rustig is op de gang  
tijdens het wachten. Voor uw kind en de groep is het belangrijk om de dagopening 

samen                                                                              te beleven, dus wees a.u.b. op tijd! 



 

Klassenouders 

Iedere klas heeft 1 of 2 klassenouders. 

Zij ondersteunen en helpen de leerkracht  

rondom het organiseren van activiteiten  

in de klas of op school. De school vindt  

het van belang om ouders te betrekken bij  

activiteiten gedurende het schooljaar, 

het zorgt voor verbinding met elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

Carin Schobbers 

Annabella Aerts 

Suzanne Pittie 

Susanne Widdershoven 
Vera Meijs 

Contactmomenten 

Voor korte vragen of mededelingen kunt u 

na schooltijd meestal bij de leerkracht  

terecht. Kleine mededelingen kunt u ook 

’s ochtends op een briefje aan uw kind  

meegeven. 

Desirée Lemmens 
Daniëlle Soons 

Audrey Knubben 



Regels en afspraken bij de 

kleuters 

Schooltijden en ziekmelden 

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn 
de kinderen om 14:45 uur klaar en op 
woensdag en vrijdag om 12:45 uur. Ook 

hier wees op tijd met ophalen! 

Wanneer uw kind zich niet lekker voelt of 

om een andere reden niet naar school kan 

komen, dan kunt u dit in de Parro app 

doorgeven aan de desbetreffende 

leerkracht. 

Eten en drinken in de kleuterklas 

Op maandag, dinsdag en woensdag nemen 
de kinderen een drinkfles en een goed 
gevulde, gezonde broodtrommel mee met 

zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal. 

Op donderdag wordt er ambachtelijk 

gewerkt in de klas. We bakken dan brood. 

Vrijdags is dat haverkoek. Op donderdag 

en vrijdag nemen de kinderen een 

broodtrommel mee als aanvulling op de 

broodjes en haverkoek. Elke week wordt 

er in het seizoen voor appels gezorgd 

door fruitbedrijf Vandewall uit Eckelrade. 

 



Onze gouden regels 

In de klas en op de gang zijn er een aantal regels die gelden voor ouders en kinderen. 

We noemen ze de gouden regels: 

We lopen in de hal 

We letten op ons stemgebruik in de hal 

We gebruiken de zitplaatsen (bankjes i.p.v. tafels) om op te zitten 

En om de mat in de klas netjes te houden mag je alleen met je slofjes op de mat 

Fijn wanneer u als ouder hier ook op toeziet. 



 

                                              

Leuvenlaan 35 6229 GX  Maastricht  |  043 361 73 98 

administratie@bernardlievegoedschool.eu  |  www.bernardlievegoedschool.com 

Slofsokken in de klas De kinderen dragen slofsokken in de klas. Het is fijn als de slofsokken van naam worden 

voorzien en anti slip hebben. 

Knuffels en speelgoed Knuffels en ander speelgoed blijven thuis! Op school wordt er niet mee gespeeld. Voor 

4-jarigen is er een uitzondering en kan de ‘vaste’ knuffel in de beginfase een troost zijn. 

Buiten spelen Elke dag spelen de kleuters buiten. Bij alle weertypen (behalve hevige storm en onveilig weer) 

zullen de kleuters de natuurtuin spelend ervaren. Bij slecht weer zorgt dit voor vieze kleding en schoenen. Het 

is aan te bevelen om de kleuters zoveel mogelijk speelkleding aan te trekken naar school.  

Reservekleding Het is fijn wanneer alle kinderen in hun rugzakje een plastic tasje met reservekleding voor 

eventuele ongelukjes hebben. 

Schoentjes De kinderen doen zelf hun schoenen en jassen aan als we naar buiten gaan. Het is daarom 
belangrijk dat de kinderen schoentjes aan hebben die ze ook zelf aan kunnen trekken. Dus geen veterschoenen 

aan doen als kinderen zelf nog geen veters kunnen strikken. Oefen thuis ook met uw kind op het zelf 

aantrekken van de schoentjes en de jas. 

Verjaardag vieren in de kleuterklas Een speciale dag, die op school gevierd wordt vanaf de vijfde verjaardag. 
U bent van harte uitgenodigd om bij de viering in de klas te zijn. Een traktatie mag uitgedeeld worden. Liefst 

een gezonde traktatie, geen snoep en geen gekochte spulletjes. Bij vragen kunt u natuurlijk ook even 

overleggen met de leerkracht. 

Uitnodigingen verjaardagsfeestje uitdelen Om teleurstellingen en verdriet bij (niet genodigde) kinderen te 
voorkomen is het niet de bedoeling dat de kinderen de uitnodigingen binnen de school uitdelen. De 

postvakjes mogen hier wel voor gebruikt worden, of de ouders kunnen de uitnodigingen onderling aan elkaar 

geven. Als uw kind toch graag zelf de uitnodigingen wil uitdelen dan mag dit buiten.  

Klassenschoonmaak 
Eén keer per week zorgen de ouders voor de schoonmaak van de klas van hun kind. Dit gebeurt op vrijdag 
(wijzigingen voorbehouden). De klassenouders stellen de schoonmaaklijst samen en verspreiden deze. Hierop 

kunt u zien wanneer het uw beurt is. 

Mededelingenbord 
Naast de deur hangen belangrijke mededelingen. Kijk regelmatig of er nieuwe berichten zijn, zodat u op de 

hoogte bent van belangrijke gebeurtenissen in de klas of op school. Ook de poetslijst en de intekenlijsten voor 
bosdagen en andere activiteiten hangen hier. 

 
 


