
 

Welkom in “wolk!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klastitularis: juf Saskia 

 
 



Dit zijn alle vriendjes van de wolkjesklas...  
 

        

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn zo blij met jou erbij!!! 



En dit zijn dan onze juffen en meesters:

  
*Klastitularis:  

Juf Saskia komt elke dag, maar dinsdag en vrijdag enkel in de 
voormiddag. 

*Zorgleerkracht: Juf Anneleen komt op dinsdag, woensdag en 
vrijdag. 

*Ergotherapeute: Juf Marijke komt op maandagvoormiddag 
meehelpen in de klas. Zij begeleidt een groepje bij de vrije 
tijdsbesteding en verder  geeft zij ook nog individuele therapie. 

*Logopediste: Juf Nele geeft individuele therapie. 

*Kinésiste: Juf Katrien komt op donderdag meehelpen tijdens het 
turnen en geeft ook nog individuele therapie. Op dinsdag gaat zij  
mee zwemmen met onze klas. 

* Kinderverzorgster: Juf Hilde komt elke middag ondersteunen 
tijdens de eetsituatie. Verder helpt ze ook iedere namiddag mee in 
de klas: op maandag helpt ze bij het koken, op dinsdag gaat ze mee 
zwemmen en op donderdag en vrijdag gaat zij snoezelen met de 
kinderen. 

*Leerkracht lichamelijke opvoeding: Juf Sylvie wordt bij het 
zwemmen op dinsdagnamiddag bijgestaan door juf  Anneleen, juf 
Hilde en juf Katrien. 

Bij het turnen, dat doorgaat op donderdagvoormiddag, helpen juf 
Katrien en juf Saskia een handje mee.  

 

 



Voor begeleiding en advies kunnen we steeds een beroep doen op: 

- Sofie Lemarcq → directie 

- Juf Ellen → orthopedagoge 

 

Hoe werken we in onze klas? 

Hier wat meer uitleg over de verschillende vakken die ook in de 
agenda terug te vinden zijn. De aangeboden activiteiten zijn 
gekozen rekening houdend met de beeldvorming van de groep en de 
noden van de kinderen. We werken met een vast weekrooster.  

In het rooster zitten volgende activiteiten:  

Onthaal=vast ochtendritueel: 

→ we uiten de vreugde om het weerzien in een aantal liedjes. 

→ individueel momentje/godsdienst: we wensen elk vriendje een 
goede morgen! 

→ per half dagdeel hangen we de Sclera pictogrammen aan het bord 
zodat de kinderen zien wat we allemaal gaan doen. 

                

Godsdienst: 

→ op woensdag hebben we een godsdienstmoment. We werken met 
een jaarthema; dit schooljaar is dit “Stap je mee?” Elke maand 
komen we met alle kinderen van de school bij elkaar voor een samen 
moment. 

 

Wero: 

→ kooktheater 

→ doelen kooktheater:  

Gericht leren kijken en handelen 

Meehelpen bij het uitvoeren van bepaalde handelingen en imiteren 
van handelingen. 

Materialen leren herkennen 



Wero:  

→ vrije tijdsbesteding 

→ doelen:  

De kinderen spelen/werken zelfstandig gedurende een bepaalde 
periode. 

De kinderen imiteren het uitvoeren van bepaalde vaardigheden.  

 

Wero: 

→ themabeleving 

We werken met thema’s. Binnen deze thema’s werken we allerlei 
activiteiten uit om jullie kind op verschillende aspecten te 
stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. De duur van een thema staat 
niet vast.  We willen het thema echt laten leven bij de kinderen en 
willen ze dan ook de nodige tijd geven om van alles te ontdekken 
binnen het thema. Daarom kunnen we er soms voor kiezen om het 
thema nog een tijdje langer te laten duren, alvorens weer over te 
gaan naar het volgende. Heb je soms thuis iets passends in het 
thema, dan mag je dat altijd met je kind meegeven.  

 

Motorische ontwikkeling: 

→ bewegingsopvoeding (=turnen) op donderdagvoormiddag. 

→ zwemmen → op dinsdagnamiddag (gelieve de kinderen die dag  

gemakkelijke kledij aan te trekken). 

 



 

Communicatie en taal/ muziek:  

→ start met een vast ritueel: “Rémy, de krokodil wakker maken”. 

→ we maken gebruik van de methode “de liedjeskist” om te werken  

aan communicatie voorwaarden. 

→ in Rémy zijn huisje zitten een aantal pictogrammen en foto’s  

van voorwerpen. 

→ de kinderen maken om beurt een keuze uit foto’s, picto’s of  

materialen. 

→ we bekijken de picto of de foto (de juf maakt het SMOG gebaar 
erbij en stimuleert de kinderen om dit na te bootsen); het voorwerp 
wordt erbij gehaald. Daarna wordt er een liedje aan gekoppeld en 
spelen we met het voorwerp.  

→ ook passief oefenen we de woordenschat in door het kind het 
voorwerp te laten zoeken in de doos dat ze eerst op de foto 
gekozen hebben. 

 

Bim (beleven in muziek):   

→ de muziek tijdens de activiteit op het lichaam ervaren. 

→ heeft een vaste opbouw. 

→ de begeleider vertaalt een klankeigenschap, die in de muziek te  

horen is, op het lichaam van het kind. 

→ we maken gebruik van verschillende materialen of onze handen. 

→ de manier waarop de begeleider het materiaal of de handen  



gebruikt, zijn afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de  

sfeer van het muziekstuk. 

→ de kinderen maken elk om beurt een keuze uit een aantal foto’s 
of materialen. Deze stemmen dan overeen met een bepaald lied. 

→ doel: de fysieke beleving van de klankaspecten van de muziek 

zorgt voor de bewustwording van het eigen lichaam, de omgeving 
en van de begeleider. 

 

Snoezelen: 

→ ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, 
geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. 

→ de snoezelklas wordt regelmatig veranderd en aangevuld met 
nieuwe thematische materialen. 

→ telkens met een beperkte groep.  

 

Hoe volgen we jullie kind op? 

Ieder kind heeft een individueel handelingsplan. Daarin staan o.a. 
de doelen waaraan alle leerkrachten werken. Op de klassenraden  
bespreken de leerkrachten en therapeuten hoe jullie kind 
evolueert. De doelen worden geëvalueerd en indien nodig 
aangepast.  

In de loop van een schooljaar hebben we 3 klassenraden: de begin-, 
tussentijdse- en eindklassenraad.   

 
 

 



 

Nog enkele nuttige weetjes en afspraken  

 

Met jullie vragen of probleempjes kunnen jullie terecht in de 
agendamap; telefonisch op het nummer 055 31 37 38 (school) of op 
mijn mail-adres:  saskia.maebe@kbonet.be 

 

Als jullie graag een gesprek wensen, maak dan a.u.b. vooraf een 
afspraak. 

Gelieve, indien mogelijk, elke dag de agenda te paraferen voor 
gezien. 

Af en toe schrijven we kort neer hoe jullie kind het bij bepaalde 
activiteiten in de klas deed. Graag belangrijke gebeurtenissen 
melden in de agenda of via whatsapp berichtje sturen want dit kan 
veel invloed hebben op het gedrag van jullie kind. 

 
Schrijf in de agenda als jij of opa/oma eens jullie kind komen 
afhalen; zo kunnen wij dat aan jullie kind ook nog eens meedelen + 
vergeet ook de busbegeleider(s) niet te verwittigen als jullie zelf je 
kind brengen of afhalen aan de school. Indien er niets genoteerd  
staat in de agenda en je niet op tijd bent aan de school, zijn wij 
genoodzaakt om jullie kind mee te geven met de bus! 
 
Bij vragen en opmerkingen rond het busvervoer kan je beroep doen 
op de busverantwoordelijke, Mevr. Cindy Piens. Het centraal 
nummer is 0494 66 90 06. 
  
Als jullie kind eens niet mee kan zwemmen, schrijf dit dan ook in de 
agenda a.u.b. (+ reden vermelden). Hij/zij zal dan opgevangen 
worden in zijn/haar gastklas. 

 
“Zien eten, doet eten”. Stop in de schooltas dus best een hapje 
voor om 10.15u. en om 13.40. u. Dat mag best een boterham, stuk 
fruit of koek zijn.  

Donderdag is het fruitdag! De kinderen worden op die dag 
gestimuleerd om fruit te eten.  

mailto:saskia.maebe@kbonet.be


 

Medicatie wordt in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren 
dat je kind medicatie moet nemen op school. Hiervoor hebben wij 
een schriftelijk attest nodig van de arts. Zonder dit attest mogen 
wij geen medicatie toedienen. Graag dit ook even in de agenda te 
noteren zodat we precies weten op welk tijdstip en hoeveel 
medicatie je kind moet krijgen. 

 

Als jullie op voorhand weten dat jullie kind een dag afwezig zal zijn 
of als jullie kind ziek is, geef dan een seintje aan school.  

Wij hebben voor elke afwezigheid een afwezigheidsbriefje nodig. 
Jullie mogen zelf 4 x een afwezigheidsbriefje invullen voor 3 
opeenvolgende dagen (voorgedrukte briefjes; deze worden 
meegegeven de dag dat je kind terug naar school komt); vanaf de 5 
de keer is een doktersbriefje vereist. 

 

Indien mogelijk op het materiaal van je kind de voornaam 
aanbrengen ter identificatie (bv. jas, boekentas, rugzak, 
pampers…).  

 

In de klas gebeurt er soms wel eens een ongelukje. Het is heel 
handig als er dan reservekledij van het kind in de klas is.  

Indien er reservekledij van de school is meegegeven, willen jullie die 
dan zo vlug mogelijk gewassen terugbezorgen? 

 

De bosklas is voorzien van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei 
2021! Voor de vriendjes die thuis blijven wordt die periode ook 
zeker een leuke, thematische, onvergetelijke week! 

 



 
Er is er één jarig, hoera, hoera! Dat wordt natuurlijk uitbundig 
gevierd in de klas! 

In deze Corona tijd mogen enkel voorverpakte traktaties 
meegegeven worden en geen zelfgebakken lekkernijen. Als je iets 
wil meegeven, geef dan een kleinigheidje. Het hoeft zeker niet te 
veel te zijn; het belangrijkste is dat de jarige in de kijker staat en 
een warme, gezellige dag beleeft met zijn vriendjes! 

Er mag ook wat versiering, ev. lievelingsmuziek van de jarige, 
meegegeven worden,… zodat het een dag wordt om nooit meer te 
vergeten!!! 

 

Tot slot 

We hopen dat onze klaswerking wat duidelijker is geworden; we 
zullen onze uiterste best doen om jullie kinderen te helpen om zich 
verder te ontwikkelen! 

Groetjes 

    het wolkjes team! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

“Wij zijn in de wolken met onze wolken vriendjes” 

Samen maken we er een superleuk schooljaar van! 

 

 

 

 

 

 

 

 


