
WELKOM IN DE 
JULESKLAS

Juf Enya – K1C



WELKOM BIJ 
JUF ENYA

Hallo allemaal

Ik ben juf Enya en mijn beste
vriendje is Jules. Wij leven het
meeste van de tijd in de
julesklas, de eerste kleuterklas
met de groene deur. In deze
klas is iedereen welkom en
hebben we altijd plezier!
Zijn jullie er nog niet geweest?
Kom dan snel eens langs.
Wij kunnen niet wachten…



WIE BEN IK?

▪Ik ben 26 jaar

▪Ik woon in Nederokkerzeel

▪Volop aan het verbouwen

▪Ik start aan mijn 5de jaar als kleuterjuf

▪Ik sport heel graag, samen met juf Dorien 
(onze lieve turnjuf)

▪Ik ben dol op koken en lekker eten

▪Ik ben gek op kleine (en grote) kleutertjes

▪Ik hou heel veel van de zon en de zomer maar 
kan stiekem niet wachten tot Kerst

▪Ik ben zelf geen fan van mandarijntjes, gek hé!



ALGEMENE INFO 
VANUIT ONS KLASJE

▪Dagverloop

▪Afspraken in de Julesklas

▪Eten en drinken

▪Heen en weer schriftje

▪Turnen bij juf Dorien

▪Juf Linda

▪Verjaardag vieren

▪Jules komt logeren



DAGINDELING

•8u30 tot 8u40: kleuters worden opgehaald in de refter*  

•8u40 tot 9u: boekentasjes leegmaken + toiletbezoek 

•9u tot 9u20: goeiemorgen in de kring “onthaal” + rustige opstart

•9u20 tot 9u45: koek/fruit en drankmoment in de klas

•9u45 tot 9u55: jasjes aan

•9u55 tot 10u10: speeltijd op de kleine speelplaats (bubbel 1ste kleuterklas)

•10u10 tot 10u25: jasjes uit + toiletmoment

•10u25 tot 11u35: activiteiten in de klas

•11u35 tot 12u: opruimen + rustige activiteit om voormiddag af te ronden

•12u tot 12u15: toiletmoment + klaar maken voor middagmaal IN DE KLAS



*BRENGEN & OPHALEN VERLOOPT ANDERS…

Door Corona is het brengen en ophalen helemaal aangepast…

De kleuters worden ‘s morgens afgezet via de hoofdingang aan de grote parking.                     
De eerste week(en) wacht ik je kapoen daar op vanaf 8u15.

's avonds worden de kleuters opgehaald via de grote speelplaats, zij ingang groene poort-
parking frituur.

Hierover krijg je nog meer info via de school.

Alles is dus een beetje anders dan normaal. Ik zelf vind het ook zeer jammer dat jullie je kindje 
niet kunnen afhalen en brengen in de klas. Corona denkt hier anders over. Laat ons hopen dat we 
snel terug naar de normale gang van zaken kunnen overstappen en ik jullie snel in mijn klas kan 
ontvangen.



DAGINDELING

•12u15 tot 12u45: gezellig middagmaal in de klas (met de klasjuf)

•12u45 tot 13u25: speeltijd

•13u25 tot 13u40: jasjes uit + toiletmoment 

•13u40 tot 14u30: activiteiten in de klas

•14u30 tot 15u: opruimen + dagje afsluiten + boekentasjes maken + jasjes aan

•15u tot 15u15: speeltijd op de kleine speelplaats (bubbel 1ste kleuterklas)

•15u15 tot 15u25: snoetjes poesten + handen ontsmetten

•15u25: kindjes worden opgehaald via de grote speelplaats 



AFSPRAKEN IN 
DE JULESKLAS

▪Wat in de boekentas?

▪Symbooltje

▪Fluojasjes

▪Mandarijnen

▪Whatsapp

▪Infomail

▪Naar huis/naar de opvang 

▪Knutselzak



WAT IN DE BOEKENTAS?

•Drinkfles met water                                                                                                          
We drinken water op school (naam niet vergeten op de drinkfles)

•Stukje fruit in een doosje/ koekje in een doosje                                                                             
Indien je kindje naar de opvang gaat kan je er nog een extra koekje in stoppen.

•Middagmaal in een brooddoos

•Reservekledij
Indien je kind nog niet zindelijk is voldoende pampers en vochtige doekjes voorzien.

•Heen en weerschriftje

•Troostknuffeltje voor de eerste dagen (indien nodig)

•Tutje of knuffel voor middagdutje (indien nodig)

→ voorzie een makkelijke boekentas die zeker niet te klein is voor al deze spulletjes, zodat je kindje makkelijk zelf alles in en uit de boekentas kan halen.



SYMBOOLTJE

•Elke kleuter in de julesklas krijgt een 
ZELFGEKOZEN symbool 

•Kindjes hangen hun jasje weg onder hun eigen 
symbooltje

•Dit symbooltje vinden jullie terug op hun schriftje 
en aan hun boekentas

•Ook op hun knutselzak plakt hun symbooltje



FLUOJASJES

•Alle kinderen op school komen in fluojas naar 
school

•Als de kleuters naar huis gaan is dit ook in hun 
fluojas

•Elk kind krijgt 1 fluojasje van de school



MANDARIJNEN

•Juf Enya is allergisch aan mandarijnen en appelsienen. 

•Gelieve dit fruitje reeds geschild, in partjes, mee te geven aan je kindje.                                             
Om medische redenen kan ik dit niet doen…



•Ik voorzie een groep in whatsapp: JULESKLAS 2020-2021
Hierin zitten jullie allemaal en via deze groep verloopt de meeste 
communicatie. Jullie dienen nog elk jullie toestemming te geven om in 
deze groep te zitten en toestemming geven dat er foto’s in mogen 
verstuurd worden (dit i.v.m. privacy en GDPR)                              
BRIEF VOLGT!

•Jullie mogen mij een whatsappje sturen en dan sla ik jullie op →
0499/51.74.00  (1 ouder is voldoende)

•Heel veel communicatie zal via whatsapp verlopen, dit is snel en heel 
handig.

WHATSAPP



•Buiten whatsapp mogen jullie ook infomailtjes van mij 
verwachten

•Deze komt meestal per nieuw thema

•In deze mail staat vaak wat we doen en gedaan 
hebben tijdens een thema

•Moet je iets meenemen? Dan staat het in de mail

INFOMAIL



NAAR HUIS/NAAR DE OPVANG

•Aan de boekentas zullen 2 kaartjes hangen:                                                                 
NAAR HUIS                                               
NAAR DE OPVANG

•Wij vragen om elke dag het juiste kaartje 
aan de boekentas te hangen, het andere 
laat je thuis.



•Kindjes krijgen voor elke vakantie hun 
knutselzak mee naar huis 

•Hierin zitten alle werkjes die wij in de 
verschillende thema's hebben gedaan

•Gelieve de zak na elke vakantie terug 
leeg mee te geven

KNUTSELZAK



ETEN EN DRINKEN 
IN DE KLAS

•Wij eten vanaf dit jaar omwille van het coronavirus in 
de klas. Zowel ons koekje/fruitje als ons middagmaal

•Deze eetmomenten zullen rustig en vooral gezellig 
verlopen en biedt de kleine kleuters vooral wat 
veiligheid en ruimte voor een leuk babbeltje

•Voorzie overal steeds duidelijk de naam van je kindje

•Makkelijke drinkbus met sportdop is een aanrader

•Drinkbussen gaan in een grote mand die steeds in de 
klas blijft staan. Kindjes kunnen dus steeds drinken 
wanneer ze dorst hebben en hoeven dit niet te vragen



HEEN EN 
WEERSCHRIFTJE

•Heen en weerschriftjes zitten elke dag in de boekentas IN EEN 
BESCHERMMAPJE!

•Dit is als extra communicatiemiddel tussen ouders en juf.

•Hier in kan je als ouder kleine boodschapjes schrijven voor de juf.

•De juf kan ook iets achter laten voor de ouders.

•Zijn er brieven, centjes die moeten meegegeven worden?                                                                  
Deze worden in het beschermmapje gestoken, bij het schriftje.

•Staat het kaartje op ROOD? Dan staat er iets in voor de juf.   
(ouders dienen het kaartje op rood te zetten als ze een boodschap 
hebben geschreven)



TURNEN BIJ  
JUF DORIEN

•Kleuters van de jules klas gaan elke 
DINSDAG & WOENSDAG turnen

•Voorzie op deze dagen extra 
comfortabele kleren en schoenen

•Wij turnen bij juf Dorien



GOEDE ZORGEN VAN 
JUF LINDA

Gebeurt er een ongelukje?

Hebben we een pijntje?

Missen we de Nijntjesklas?

Juf Linda staat steeds voor ons klaar!



VERJAARDAG 
VIEREN

•Is je kindje jarig? Dan wordt dit zeker gevierd in het klasje

•Kindje staat die dag echt in de spotlights

•We blazen kaarsjes uit, zingen en dansen samen, versieren 
de klas, kiezen een cadeautje

•Een lekker hapje en drankje is altijd welkom maar is      
NIET verplicht

•Wil je iets lekkers meegeven?                                             
Voorzie dan een simpele cake, wafeltjes, koekjes, fruitjes,…

•TIJDENS HET CORONAVIRUS MOGEN ER ENKEL 
AANGEKOCHTE, APART VERPAKTE TRAKTATIES VOORZIEN 
WORDEN WEGENS HYGIËNISCHE EN VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN (iets zelf bakken mag dus even niet)



JULES KOMT 
LOGEREN

•Ons vriendje Jules gaat graag eens logeren bij elk vriendje 
van de klas (kleine versie van onze klaspop)

•Wanneer het symbooltje van je kleuter uit de pot wordt 
getrokken mag jules het hele weekend mee naar huis

•Avonturen mogen vastgelegd worden in het dagboekje,                                    
dat in zijn rugzakje zit

•Meer info volgt later dit jaar via mail

TIJDENS HET CORONAVIRUS KAN DIT CONCEPT WIJZIGEN 
OF EVEN NIET DOORGAAN WEGENS HYGIËNISCHE EN 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN



NOG VRAGEN?

Aarzel niet mij te contacteren via 
whatsapp, mail, aan de poort.

Ik ben steeds beschikbaar en help 
jullie graag verder!

Ik ben helemaal klaar om er een 
onvergetelijk schooljaar van te 
maken samen met jullie kleine 
spruitjes.

Heel veel virtuele knuffels

Juf Enya


