
Welkom in onze 
Nijntjesklas! 



  

De  kerstvakantie komt dichterbij. Voor je kindje betekent 
dit ook dat de eerste schooldag wat dichterbij komt...  

Maandag 3 februari is het zover!  

Juf Sara en de kindjes van de Nijntjesklas zijn  
helemaal klaar om nieuwe vriendjes in de klas welkom te 
heten.  
Via deze brochure geven we je alvast wat meer informatie 
over die belangrijke eerste dag.  

Onze school heeft vaak wachtlijsten voor kindjes die op 
onze school willen starten.  
    
Indien je kindje op maandag 3 februari niet op school kan 
zijn vragen wij dat je de school voordien verwittigt via mail op 
secretariaat@gbs-piramide-tilia.be 

Zo weten wij dat de plaats van je kindje niet 
mag vrijgegeven worden voor eventuele 
nieuwe inschrijvingen. 
 
Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 
02/756.55.00. 

Bijna zover! 

Vooraleer je verder  bladert: 

Hallo! 



Schrijf 
overal de 
naam van 
je kindje 

op. 
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Wat voorzie je? 

• Een boekentasje met naam.   
Deze moet groot genoeg zijn voor een 
A5-boekje en je kindje moet de tas zelf 
kunnen openen en sluiten. 

• Reservekledij met naam, in een  
plastieken zakje met naam. 

• Indien je kleuter een hele dag op school 
blijft en géén geen warme maaltijd 
neemt: een lunchpakketje met naam.  
Alle boterhammen worden  
meegegeven in een lunchbox waarop 
de naam van je kind staat, want wij zijn 
een afvalarme school.   

• Een doosje met naam, met daarin  
koekjes  of fruit voor tijdens de pauzes. 
Wij drinken alleen water op school en 
brengen daarom een drankfles mee ge-
vuld met water, geen andere drank. 

• Wanneer je kindje een namiddagdutje 
doet: indien nog nodig een pamper 
(géén pamperbroekje) en/of fopspeen 
en/of knuffel. 

 



Juf Sara 

ontvangt 

de kindjes 

in de klas 

vanaf 

8u30 

Wanneer moet je er zijn? 

• Breng je kind naar school via de grote 
poort op de parking (Mulslaan-bibliotheek). 
  
Indien je tussen 7u en 8u30 komt, breng je 
je kindje naar de ochtendbewaking, die is 
tot 8u15 betalend. Vanaf 8u30 mag je je 
kindje in de klas gaan afzetten. 

• Je brengt best je kindje vóór 8u35 naar 
school, want dan kan je nog even mee 
naar de klas en daar nog een kus en een 
knuffel geven. 

• Om 8u38 , bij de eerste bel, gaat het kleine 
poortje dicht en moet je kindje langs de 
voordeur binnenkomen. Ouders komen dan 
niet meer mee naar binnen, dit vinden de 
kindjes heel jammer, probeer dit te vermij-
den.  
Je neemt vlug afscheid aan de voordeur 
en een medewerker brengt je kindje naar 
de klas.  Bij de tweede bel is je kindje te 
laat op school!  

• Om 8u38 (bij het eerste belsignaal) gaan  
alle ouders naar buiten zodat de 
gangen leeg zijn wanneer alle kin-
deren door de gangen naar de 
klassen gaan. 
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Zorg dat je kind op tijd op school 
is, zo kan je rustig en fijn afscheid 

nemen. 
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Juf Sara 

ontvangt 

de kindjes 

in de klas 

vanaf 

8u30 

Wat gebeurt er verder? 

• Juf Sara doet eerst het onthaal van de kinderen 
en daarna allerlei activiteiten binnen en buiten 
(speeltijd) tot het tijd is om te gaan lunchen. 

• Indien je kindje op school blijft eten schrijf je je 
kindje in voor de warme maaltijden of voorzie je 
een lunchpakketje.  

• Inschrijven voor de warme maaltijden doe je via 
het maaltijdenformulier, vul het in en stuur het 
vlug terug zodat wij de maaltijd voor je kindje 
kunnen bestellen. 

• Kindjes die ’s middags naar huis gaan worden 
opgehaald aan de poort van de Mulslaan om 
12u15 (op woensdag om 12u10 in de klas). 

• De lessen starten terug om 13u25 (niet op  
woensdag).  

• Om 15u20 is de school uit en kan je je kindje  
komen afhalen in de klas. Je komt dan wel langs 
de poort aan de van Frachenlaan binnen (naast 
de grote boom-OCMW). Aan de poort aan de 
Mulslaan komen ’s avonds  
alleen kinderen van de  
lagere school naar buiten. 

• De kindjes kunnen ook tot 
18u terecht in de betalende  
opvang. 
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Waar moet je heen? 
• De klas van juf Sara bevindt zich in 

de kleutergang beneden,  
helemaal achteraan .  

GBS Piramide & Tilia * Mulslaan 2 * Steenokkerzeel * 02/756.55.00 
Bezoek ons op het web!  www.gbspiramidetilia.be 
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Juf Sara 

ontvangt 

de kindjes 

in de klas 

vanaf 

8u30 

Weetjes... 

• De boekentas zet je normaal gezien elke 
morgen in de gang aan de klas, maar de 
eerste schooldag graag wel aan Juf  
Sara of juf Linda tonen welke boekentas 
je kindje bij zich heeft.          

• Juf Sara geeft een heen-en weermapje 
mee. Hierin vind je informatie over de 
dag en gegevens van de juf. Je kan zelf 
ook communiceren met de juf via dit 
mapje.  

• Je kindje kiest een symbooltje bij juf Sara. 
Dit symbool zal je ook vinden bij de  
kapstokken en op elke tekening die je 
kindje later zal meebrengen. Vanaf de 
tweede dag mag je de jas hangen aan 
de kapstok met het symbooltje van je 
kindje.              

Je kindje 

kan in de 

namiddag 

eventueel 

een dutje 

doen in het 

slaapklasje.  
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Wie zijn de andere leerkrachten 

waarover je kindje zal spreken? 

• Juf Sara krijgt heel veel hulp in de klas van  
juf Linda, onze kinderverzorgster. Juf Linda is dus 
een naam die je kindje vaak zal zeggen. 

• Juf Dorien en Meester Jo komen de kindjes af en 
toe halen om te gaan turnen en bewegen. 

• Juf Ilse is de juf van de Bumbaklas, de klas naast 
de Nijntjesklas. Juf Enya is de juf van de Julesklas.
   
Je kindje zal vaak activiteiten hebben samen 
met de kindjes van deze klassen. 

• Juf Stacy , juf Leen, juf Lies, meester Jo en juf Ste-
fanie zijn de leerkrachten van de tweede en der-
de kleuterklas. Juf Ellen en juf Lenka zijn zorgleer-
krachten 

• Juf Caroline  is de zorgcoördinator en juf Mimi is 
de directeur van onze school. 



Verlofdagen van dit schooljaar 
Woensdag 19 februari  Pedagogische studiedag  Opvang mogelĳk 
Maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart  
 Krokusvakantie  Geen opvang 
Woensdag 18 maart  Facultatieve vrĳe dag  Opvang mogelĳk 
Maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april  
 Paasvakantie  Geen opvang 
Vrĳdag 1 mei  Dag van de arbeid  Geen opvang 
Donderdag 21 mei t.e.m. zondag 24 mei  
 Hemelvaart  Geen opvang 
Maandag 1 juni  Pinkstermaandag  Geen opvang 
Dinsdagnamiddag 30 juni om 12u15  
 Halve vrije dag  Opvang mogelĳk 

    
 

Kijk altijd op onze site voor de meest accurate kalender: 
 

www.gbspiramidetilia.be/piramide-kalender 
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Tips, 

tips, 

Tips! 

Voorbereidingstips 

• Vertel je kindje over de school. Het is  
makkelijker als je kind weet dat het een 
stap is naar “groter worden”. Je kindje zal 
trots zijn en meer moed hebben om te 
gaan.  

• Lees samen een boekje met de eerste 
schooldag als thema. 

• Ga samen een boekentasje kopen.  
Oefen thuis al om de boekentas open en 
dicht te doen. 

• Laat je kindje al wat vaker met andere 
kinderen of met familie spelen. Zo went je 
kindje aan spelen zonder mama of papa. 

• Wen je kind al aan het uur van opstaan. 
De meeste 3-jarigen hebben nog 11 uur 
slaap nodig. Wanneer dat niet kan, zorg 
dan voor voldoende middagrust.  

• Geef de eerste dagen je kind een  
knuffeltje mee om op moeilijke  
momenten troost te brengen.  

Of je kind met plezier uitkijkt naar zijn  
eerste schooldag, heb je voor een deel 
zelf in de hand. Er zijn wel enkele tips die 
wat kunnen helpen:  
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Tips, 

tips, 

Tips! 

 

Blijf zelf zo  
ontspannen mogelijk 
en hou je sterk. Stel je 
kindje gerust en hou 
het afscheid kort.  

• Zeg aan je kindje dat het wordt  
afgehaald en vertel ook wie het aan de 
schoolpoort mag verwachten. Vertel ook 
over de buitenschoolse opvang indien je 
je kindje niet kan komen ophalen aan de 
poort.  

• Het kan dat je kindje het na enkele  
dagen lastiger krijgt om afscheid te  
nemen en er traantjes vloeien, omdat het 
beseft dat dit voortaan elke dag zo zal 
zijn.  

• Neem in elk geval kordaat afscheid van 
je kind, vertel duidelijk dat je straks  
terugkomt, maar laat het dan aan juf 
over. Meestal is het verdriet al over als je 
de schoolpoort net uit bent.  

• Hang de aftelkalender op en doorstreep 
samen de dagen naar de eerste school-
dag. 

• Laat je kindje regelmatig naar school 
gaan. Zo blijft het in het ritme en krijgt het 
een goede band met de andere klasge-
nootjes. 
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101010   999   888   Samen aftellen en kleuren... 

777   666   555   
444   333   222   

111      


