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Welkom in GO! basisschool ‘Ten Berge’ 

 

Welkom ouder 

U, beste ouders, bent welkom op onze school.  
Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij tot een harmonisch 
opvoedingsklimaat en is uitermate belangrijk voor een goede start van de schoolloopbaan. 
 
Wanneer je als buitenstaander onze school binnenstapt, zal je onvermijdelijk opgenomen 
worden in de gezellige sfeer van onze basisschool. 

Deze specifieke sfeer gaat vooral uit van de wijze waarop alle mensen – de ouders, de 
kinderen, het schoolteam, … - die deel uitmaken van onze school, er met elkaar omgaan. 
Samen met alle participanten streven we naar een serene sfeer met respect voor elk kind, 
want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er 
samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden. 

Wij hopen en wensen dat onze school “een open school” wordt, waar iedereen naar elkaar 
luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden besproken en opgelost kunnen 
worden. 
 

 

Welkom kind 

 
Hoe klein of hoe groot je ook bent, we zien in je ogen zoveel vragen, zoveel verwachtingen en 
ook een beetje onzekerheid.  

Je talenten en je mogelijkheden zijn voor ons nog verborgen en onbekend. Wij aanvaarden je 
zoals je bent en wij zien het als een bijzondere opdracht je te kunnen helpen en begeleiden in 
je totale ontplooiing.  

Als basisschool hebben wij hiervoor eigen werkwijzen, een leerlingenvolgsysteem, een 
ontwikkelingsplan, … en investeren we in de nieuwste materialen.  

Wij hopen en wensen dat onze school voor jou wordt: een plaats waar je je met vele andere 
kinderen gelukkig voelt en waar je ervaart wat opvoeden is: “Een kwestie van wijsheid, 
geduld en heel veel liefde”.  
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Ik kom op tijd naar school 

De kleuters zijn vanaf 8 uur welkom op school. Een kleuterleidster is dan aanwezig om de 
kinderen op te vangen. 
De activiteiten van de kinderen starten om 8u30.  
Wie na 8u30 uur binnenkomt, is te laat. Gelieve u in dat geval aan te melden op het 
secretariaat. 

De voormiddag eindigt om 12u10.  
Er is de mogelijkheid om naar huis te gaan eten of op school te blijven. 

De namiddag start om 13.30 uur. De schoolpoort is open vanaf 12u10 tot 13u30.  
Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan eten, kunnen vanaf 12u50 op de 
speelplaats van de school terecht.  
Om 13.30 uur gaan ze onder begeleiding van de leerkracht naar hun klassen.  

De namiddag eindigt om 15u10.  
De ouders kunnen hun kinderen aan de klassen in de kleuterblok afhalen (ingang via 
Rozenlaan).  

Op woensdag eindigt de les om 12u10. In de namiddag zijn de kinderen vrij. 

 
Aanwezig zijn 

 

Er is leerplicht voor kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Toch is het in het kader van de 
ontwikkeling van uw kind belangrijk om er de gewoonte van te maken uw kind elke dag naar 
school te sturen.  
Bij eventuele afwezigheid vragen wij om de school steeds te verwittigen. 

Wanneer uw kleuter nog nood heeft aan een middagdutje, dan is het best dit nog even vol te 
houden. Naar school gaan is immers een vermoeiende bezigheid. U zal al snel merken dat uw 
kapoen ten volle van het schoolleven geniet als hij uitgerust is. 

U kunt er dus ook voor kiezen om uw kindje in de namiddag thuis te laten rusten. 
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Voor het eerst naar de kleuterklas? 

▪ Trek je kleuter kleren aan die hij/zij zélf aan- en uit kan doen. Dat lijkt een detail, maar 
voor een kind dat dringend naar de WC moet, is een broekpak waarvan hij de knopen 
niet kan vinden een groot probleem en een garantie voor ongelukjes 

▪ Geef hem/haar een reservebroekje mee. Een ongelukje kan altijd gebeuren en is dan 
minder erg. 

▪ Neem kort en duidelijk afscheid. Zeg dat jij (of iemand anders) hem/haar straks komt 
halen. 

▪ Geef nog een zoen en wuif gedag terwijl je vertrekt. Ga niet terug als hij/zij begint te 
huilen. Dat maakt je kleuter onzeker. 

▪ Doe nooit ´de grote verdwijntruc´. Néém wel degelijk afscheid van je kind. Verdwijn 
niet stilletjes, terwijl hij/zij het niet in de gaten heeft. Dan voelt hij/zij zich terecht 
bedrogen en hij/zij zal zich in het vervolg stevig aan je vastklampen. 

▪ Laat hem regelmatig naar school gaan. Zo kan uw kind een plaats veroveren in de 
groep en er echt bijhoren.  

▪ Bekijk het positief. Weet dat naar school gaan voor een (schoolrijp) kind een heerlijke 
uitbreiding is van zijn leef- en belevingswereld. Geniet mee van deze verruiming en 
geef vertrouwen.  

 

Hoe neem ik afscheid aan de schoolpoort?  
 
 

1. Hou je sterk, ontspan je en wees vriendelijk. 
2. Hou het afscheid kort en stel het niet uit. 
3. Vertel duidelijk aan je kind wie hem/haar komt ophalen. 
4. Vertel vooraf dat hij/zij blijft eten op school of dat hij/zij naar de naschoolse opvang 

gaat. 
5. Een klein knuffeltje kan – in geval van nood – wonderen doen. 
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De schooltas  
Bij de aanschaf van een schooltasje hou je best rekening met het 
volgende:  
Een kleuterschooltas moet stevig zijn. Niet te groot, maar ook niet te 
klein. Een sluiting die gemakkelijk open en dicht gaat, zodat uw 
kleuter dit zelf kan. Geen loshangende linten waarover uw kind kan 
vallen. De schooltas wordt voorzien van de naam. 

Wat zit er in de schooltas van jouw peuter? 

- Heen-en weerschriftje 
- Een reservebroek 
- Een brooddoos 
- Een gezond drankje (water of melkdrankje) 
- Een zakdoek of knuffeltje (indien nodig) 
- Een stukje fruit (altijd op woensdag) of een droge (geen chocolade) koek (in een 

koekendoos) 

   
Algemene klasinfo 

 

         

Jules, onze klaspop 

 

Jules is uitgegroeid tot het meest bekende figuurtje in de Vlaamse peuterklassen. Ook in onze 
school werken we in de peuterklas met Jules. 

Jules is een handpop, die voor de jongste kleuters een vriendje en een vertrouwenspersoon 
wordt. 

Hij heeft 7 haren en een gekke neus. Jules heeft ook een mama, een papa, een zus en een 
opa. Verder heeft Jules nog een hond en een vis, een leuke buurman en buurvrouw en een 
vriendinnetje, Louise. 

Onze klaspop ‘Jules’ wordt zoveel mogelijk betrokken bij het hele klasgebeuren. Het is voor 
de kleuters erg herkenbaar Jules in soortgelijke situaties te zien en dat stelt hen gerust. 

Het visualiseren van de daglijn met foto’s van Jules helpt hen de dag door te komen en is een 
stap in tijdsbesef. 



GO! BS Ten Berge              Voor de eerste keer naar school 6 
 

 

Mijn peuterklasje 
De kleuters worden ingedeeld in evenwichtige klasgroepen. Elke 
klasgroep beschikt over een vast klaslokaal. Hier voelt de kleuter zich 

veilig en geborgen.  

Het klaslokaal is ingedeeld in verschillende speelhoekjes waarin uw kind op ontdekking kan 
gaan.  

Aan de hand van thema’s, aangepast aan de belangstelling van de kinderen, worden tal van 
activiteiten gedaan.  

Al spelend geniet uw kind van dit aanbod.  

De juf weet de kleuters telkens opnieuw te boeien. Uw kind legt contacten met anderen en 
verwerft nieuwe vaardigheden… en als het even wat moeilijker gaat, kan een goede knuffel 
het klein verdriet verzachten. 

Juf Hilde, juf Pascale en juf Evelien zijn de juffen van de peuterklas. Zij willen graag een stukje 
“thuis” scheppen voor de peuters in hun klasjes. 

Natuurlijk mogen we ook de kinderverzorgster, juf An Kets, niet vergeten.  
Zij komt ons ondersteunen. 

Naast zingen, dansen, bewegen, knutselen, vertellen, … wordt er ook gewerkt aan de 
zelfredzaamheid. Het spelen naast en met elkaar, de zelfredzaamheid bij de steeds 
terugkerende dagelijkse activiteiten o.a. toiletbezoek, symbool herkennen aan kapstok, jasje 
aantrekken, opruimen, … Natuurlijk wordt ook de zindelijkheidstraining, waar men thuis aan 
werkt, doorgetrokken op de school. 
 

Zindelijkheid  

De kleuterleidsters trainen de zindelijkheid door op gepaste tijdstippen 
een bezoek te brengen aan het toilet.  

Het is echter noodzakelijk dat de eerste zindelijkheidstraining reeds thuis gebeurt. Het kan 
gebeuren dat uw kind door zijn intens spel een enkel keertje vergeet tijdig naar het toilet te 
gaan.  
Met een reservebroekje in de schooltas is zo’n ongelukje vlug verholpen.  
 

Is mijn kind al schoolrijp?  

Een pasklaar antwoord kunnen we op deze vraag niet geven. Elk kind is immers anders, elk 
kind is uniek. Ieder kind zal ook verschillend reageren op het naar school gaan.  
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Wanneer u echter merkt dat uw peuter van tweeënhalf zich thuis wat begint te vervelen en 
uitgekeken is op zijn speelgoed, wanneer hij uw aandacht constant opeist en op zoek is naar 
speelkameraadjes, dan is het tijd om hem met de school te laten kennismaken. 

 

Thuiskomen van school 

“Wat heb je vandaag op school gedaan?”  
Het zou mooi zijn als uw kleuter naar huis huppelde en honderduit vertelde over wat hij die 
dag allemaal beleefde.  

Als ouder bent u nieuwsgierig. U wilt op de hoogte blijven van alle bezigheden van uw kind. 
Dus vraagt u al snel: “Wat heb je vandaag gedaan?”  
Het is moeilijk voor een 2.5 – 3-jarig kind om onmiddellijk verslag uit te brengen over een 
veelheid van kleine en grotere gebeurtenissen.  

Meestal helpt het wanneer u uw kind eerst even tot rust laat komen bij een vieruurtje of bij 
zijn vertrouwde speelgoed. De verhalen komen nadien vanzelf.  

 

Kijk, ik heb gewerkt!  

Met een blije snoet zwaait uw kleuter met een papier vol krabbels of enkele vegen verf.  
Fier als een pauw laat hij zijn werk door iedereen bewonderen. Dit werk verdient ook 
bewondering, ook al ontbreekt elke vorm en is het resultaat nogal slordig volgens u.  

Met woorden van lof voedt u het zelfvertrouwen van het kind en dit betekent een aanzet voor 
uw kind om zich verder creatief te ontplooien.  

Tip: Bewaar deze kunstwerkjes. Later zal uw grote zoon of dochter het fijn vinden om ze te 
bekijken.  
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Een dag in de peuterklas 

 Elke schooldag 
8 uur – 8.30u De schoolpoort aan de Rozenlaan gaat open. 
8.30u – 8.40u De kleuters gaan naar hun klasje. Ze hangen de jas aan de kapstok en zetten 

hun schooltas in de kast. Indien nodig kunnen de kleuters nog eens naar het 
toilet. 

8.40u – 8.50u Ochtendritueel met Jules, onze klaspop, en vertellen over de kalenders. 
8.50u – 9.05u Kring … gezamenlijke activiteit (verhaal, waarneming, muziek, lied, vers,…) 
9.05u – 9.55u Spelen in verschillende keuzehoeken (poppenhoek, keukenhoek, leeshoek, 

luisterhoek, zandtafel, bewegingshoek, knutselhoek, computerhoek, 
spelletjeshoek, opvoedende spelen hoek, constructiehoek, nabootsingshoek) + 
crea. 
Elke ochtend bepaalt de juf welke hoekjes er open gaan. Ze geeft dit weer aan 
de hand van foto’s met Jules. De kleuters kijken en kiezen in welke hoek ze 
gaan spelen. 

9.55u – 10.10u Koekje of fruit eten + gezond drankje drinken – toiletbezoek – handjes wassen – 
jasjes aandoen. 

10.10u – 10.25u Speeltijd 
10.25u – 11.35u Verzetten van het hoekenwerk en de crea + opruimen a.d.h.v. een opruimliedje. 
11.35u – 11.55u Gezamenlijke activiteit om de voormiddag af te ronden. 
11.55u – 13.30u Toiletbezoek + jassen aandoen – Middagpauze – Speeltijd 
13.30u – 14.20u Gezamenlijke activiteit (verhaal, muziek, lied, vers, bewegingsopvoeding, 

opvoedend spel,..) 
14.20u – 14.40u Toiletbezoek + handjes wassen + jassen uitdoen + koekje eten. 
14.40u – 15 uur Korte activiteit met Jules. 
15 uur – 15u10 Klaar maken voor het einde van de schooldag. 

Jassen aandoen + schooltassen nemen 
15.10u Einde schooldag 

 

Zorgvisie 
 
Zorgcoördinator – leerlingbegeleider       
meester Thibaut 

 

 

 

  Zorgjuf – ondersteuning zorg (kleuters) 
  juf An 
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We streven naar een maximale ondersteuning van onze kleuters door onze peutergroep te 
beperken in aantal. 

• Dit om een optimale werking te verzekeren. 
• Elke kleuter de zorg te geven waar hij/zij recht op heeft. 
• Zowel de kleuters als de juf het nodige comfort te geven. 

 

Kleuterteam Ten Berge 
 
Juf Hilde Van Hoof , juf Pascale Desmadryl,  juf Evelien Vleurinck , juf Veerle Luwaert, juf 
Lieve Van Hoof,  juf Tamara Verhamme (LO) en juf An Van Driessche (zorgjuf). 

 

K1A (Wolkjes) – juf Hilde 

‘Ik neem de kinderen mee op hun ontdekkingsreis in hun nieuwe wereldje. Een reis 
naar  het groter, zelfstandig, sociaal, taalvaardig en creatief kind.  

 

 

K1C (Paddenstoeltjes) – juf Evelien & juf Jana 
 
‘Ik vind het belangrijk dat onze kleuters zich op een speelse manier 
ontplooien.’ 
Juf Jana vervangt juf Evelien tijdens het ouderschapsverlof van juf Evelien. 

 
 

K1B/K2B (Visjes) – juf Pascale & juf Tamara 

‘In de klas kunnen de kleuters volop experimenteren en spelen in de 
knutselhoek, de poppenhoek, de blokken- en autohoek, de zandhoek, de 
computer- en boekenhoek,...’ 
 

 
 

 
K2A (Kikkers) – juf Veerle 
 
‘Elke morgen gaat de klasmicro rond; wie zin heeft, krijgt het woord. De praatronde wordt 
telkens afgesloten met een leuk weetje van de juf.’ 
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 K3A (Vlindertjes) – juf Lieve 
 
 ‘Ik bereid de oudste kleuters grondig voor op het 1ste leerjaar: op cognitief,  
lichamelijk, muzisch, emotioneel en sociaal vlak worden hun vaardigheden 
ontwikkeld. In de 3de kleuterklas spreken we wekelijks ook Frans via onze 
taalinitiatiemethode ‘Oh la la’.’ 

 

 Kinderverzorgster: An Kets 

 
                    

 

Bewegingsopvoeding in onze kleuterschool 

Onze school heeft veel aandacht voor beweging. In alle klassen is er een bewegingsaanbod. 
De kinderen gaan 2 uur per week turnen met de bewegingsleerkracht.  
Er worden ook bewegingsmomenten en activiteiten met de hele kleuterschool georganiseerd. 
Gelieve uw kleuter vanaf de tweede kleuterklas een paar turnpantoffels aan te schaffen. 
Graag ook de naam van uw kleuter in de pantoffels schrijven.  
Door om te gaan met allerlei materialen zoals ballen, hoepels, kegels e.a., leren de kinderen 
hun eigen mogelijkheden en beperkingen te ontdekken.  
 

 

Leerkracht lichamelijke opvoeding: juf Tamara Verhamme         
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Een gezonde school 

Gezonde tussendoortjes 

We willen de kinderen stimuleren om  gezonde tussendoortjes te kiezen in plaats van snoep 
en koek. Wij vragen uitdrukkelijk de medewerking van alle ouders. Alle kinderen van de 
school nemen verplicht een’ fruitabonnement’: woensdag is fruitdag! 

Tijdens de andere pauzes kunnen kinderen een tussendoortje eten. We vragen de ouders te 
kiezen voor een stukje fruit, een boterham of een droge koek. Geen snoep, chocolade- of 
slagroomkoeken. Graag een brooddoos of koekendoos gebruiken voor het tussendoortje. Zo 
vermijden we afval door verpakkingen. 

Voor de ochtendspeeltijd kunnen de kinderen water, melk of een gezonde fruitsap drinken in 
de klas. We kiezen bewust voor suikervrije en gezonde drankjes in brikjes.  
 
Verjaardagen 

Als een kind op onze school verjaart, wordt hij/zij in de klas gevierd. We vragen geen 
traktaties of individuele geschenkjes mee te brengen. Ze worden terug meegegeven naar huis 
en dus niet uitgedeeld.  
Veel ouders kiezen reeds vrijblijvend voor een alternatief. Een jarig kind kan bij zijn verjaardag 
een leesboek schenken aan de klas. Dit boek blijft in de klas en wordt aan de klasbibliotheek 
toegevoegd. De naam van het kind, het jaar en een wens worden in het boek geschreven door 
mama of papa. 
Het boek kan u zelf aankopen, een suggestie aan de juf vragen of een boekenbon schenken. 

 
Kledij 

Zelfstandig leren zijn 

Elke kleuter wordt gestimuleerd om zich zelfstandig te leren aan- en uitkleden. Het is dan ook 
belangrijk dat de kleuters gemakkelijk zittende kledij, met sluitingen die ze zelf kunnen 
openen en sluiten, dragen. Laat de jongste kleuters geen body’s dragen, a.u.b. 

Elke kleuter heeft een eigen kapstok in de gang.  

Kunnen spelen en bewegen 

Uw kleuter zal gedurende de schooldag heel wat activiteiten uitvoeren: van spelen met zand 
en water tot schilderen en boetseren. Bij verschillende activiteiten doet de leidster de kleuters 
een schort aan. Toch kan het gebeuren dat de kledij van uw kleuter bevuild geraakt. Wij 
vragen hiervoor uw begrip. 

Het is belangrijk dat kleuters gemakkelijke schoenen of sandalen dragen, waarmee ze veilig 
kunnen lopen en ravotten. Slippers en klompen zijn dus niet toegelaten. 
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Reservekledij voor jonge kleuters 

Aan de ouders van peuters en kleuters uit de eerste kleuterklas wordt gevraagd een zakje 
met reservekledij in de boekentas van de kleuter te stoppen. Dit wordt bewaard in de klas. 
Indien uw kleuter reservekledij draagt van de school, gelieve deze gewassen terug te 
bezorgen aan de klasleerkracht. 

Naamtekenen 

Het is zinvol elk kledingstuk te naamtekenen. Indien u toch een kledingstuk verloren bent, kan 
u altijd terecht bij de leerkracht van uw kleuter. Zij verwijzen u door naar de kapstok met 
verloren voorwerpen (zie ook schoolreglement). 
 
Communicatie 

Ik spreek op school  

Onze school kijkt positief naar talen. Wij zijn een Nederlandstalige school waar onderwijs in  
het Nederlands gegeven wordt. Daarnaast willen we de talen, die kinderen reeds kennen, 
een positieve plaats geven in onze school.  

Onze taalregels 

1. Mijn thuistaal kan me helpen bij het leren van de schooltaal. 

2. Welke taal je ook spreekt, iedereen hoort erbij. 

3. Ik wil weten wie je bent! Ik ben leergierig naar nieuwe talen, nieuwe mensen… 

4. Welke taal je ook spreekt, hou het gezellig! We gebruiken enkel positieve taal en geen 
scheldwoorden. 
 
Tingeling 
 
Tingeling is een heen-en-weerschriftje voor peuters en kleuters, dat een vlot contact tussen 
thuis en school bevordert. Gebruik  dit boekje steeds als jullie mededelingen of vragen willen 
doorspelen.  
Het kaartje is rood wanneer er een mededeling in vermeld staat. Als u deze mededeling 
gelezen heeft, mag u dit kaartje op groen draaien (idem voor eigen mededelingen). 
 
Informatie  

Op regelmatige basis ontvangt u briefwisseling met algemene informatie over het 
schoolgebeuren. Deze briefwisseling wordt eveneens verspreid via ons digitale 
communicatieplatform smartschool. U ontvangt hiervoor een inlogcode aan het begin van het 
schooljaar.  
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https://bstenberge.smartschool.be/ 

Naast dit digitale platform heeft elke klas ook een eigen besloten facebookpagina. De juf van 
uw kind zal u (indien u dat wenst) toegang geven tot dit platform.  

U kan ons ook volgen op onze algemene facebookpagina  

https://www.facebook.com/tenbergeberlare 

Algemene informatie over onze school vindt u op onze website 

www.tenberge.be 

 

Middagmaal  

We serveren dagelijks verzorgde, gezonde warme maaltijden in samenwerking met 
cateringbedrijf Agape. Hiervoor dient u maandelijks op voorhand in te schrijven.  

 

Volledige maaltijd kleuters € 3,40 
Volledige maaltijd lager schoolkind € 3,80 
Soep € 0,70 
  

 

Opvang  
 
De opvangklas gaat door in het lokaal naast de turnzaal en is enkel bestemd voor die kleuters 
wiens ouders geen ander alternatief hebben. Onze kinderen worden in de opvangklas 
begeleid door juf Chanady. 
Voor de opvang van uw kind wordt een kleine vergoeding van € 1 per half uur gevraagd.  
Alle betalingen gebeuren via facturatie. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

ochtend 7u-8u  7u-8u  7u-8u  7u-8u  7u-8u 

avond  15u30-18u 15u30-18u   15u30-18u 15u30-18u 

woensdag     12u30-17 uur 

 

 

 

https://bstenberge.smartschool.be/
https://www.facebook.com/tenbergeberlare
http://www.tenberge.be/

