
Welkom op de ouderinfoavond 
van GVBS De Bron 

Gooik-Oetingen



https://www.uitstekend.be/scholenozcs.php

https://www.uitstekend.be/scholenozcs.php


We loodsen jullie graag even door onze website 
waar heel wat informatie is terug te vinden.

www.vbsdebrongooik.be

Schoolvisielied
samen, met plezier, lachen, 

praten, spelen, ieder kind mag 
schitteren in de zon, sterke 
stroom, zin om te leren, zin 

om te leven, kwaliteit, 
veerkrachtig, hoopvol beleid

Filmpjes van het leven in de kleuterklas

Schoolteam

Jaarthema: als bomen vertellen, de 
kracht van verbinden

MENU MIDDAGMAAL

DOCUMENTEN
vakantiedagen,weigering 
publicaties,reglement van 

voor- en naschoolse 
opvang

http://www.vbsdebrongooik.be
http://www.gimme.eu


Starterspakket van onderwijs Vlaanderen

Gratis welkomstpakket voor ouders van instappende kleutertjes, 
boordevol informatie en plezante tips. Het pakket bevat een 
informatieboekje ‘Voor het eerst naar school. Tips en weetjes voor 
ouders en hun kleuter’ in toegankelijke taal, een vertelplaat om met 
hun kind te praten over de kleuterklas en beloningsstickers.



6 tips
● Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden 

spelen. Zo went het aan spelen zonder mama of papa.
● Ga met je kind kijken in de kleuterklas: wenmoment 

voor de instapdatum.
● Vertel regelmatig over de kleuterschool. Benadruk dat 

je kind al groot is.
● Maak duidelijk wat er de eerste schooldag zal 

gebeuren. Zet de schooltas in de woonkamer. Oefen al 
eens met hem open en dicht te doen. Laat je kind eens 
drinken uit de drinkbus of iets lekkers uit de brooddoos 
halen.

● Bekijk samen de vertelkaart die je bij dit boekje krijgt. 
Vertel hoe klasgenootjes spelen, kleuren, vertellen,...

● Hang een aftelkalender op. Doorstreep samen de 
dagen tot de eerste schooldag.



4 tips voor een goede boekentas
● kies een opvallende kleur
● kies er eentje die je kleuter zelf open 

en dicht kan doen.
● Test of de tas nog gemakkelijk sluit als 

ook de brooddoos, de drinkbus en de 
knuffel erin zitten.

● Een muts, sjaal, trui of brooddoos 
gaan niet verloren als je de naam van 
je kind erin schrijft.

Wat stop ik in de boekentas?
● In onze school geef je elke dag een 

stuk fruit /groente mee in een 
doosje.

● Een brooddoos met boterhammen 
en een drinkbus met water. 

● Een koekje kan na schooltijd in de 
opvang.

● We denken aan het milieu en 
zorgen dat er geen of weinig 
verpakkingen op school zijn.

● Label het fruitdoosje, de 
brooddoos en de drinkbus.



Maandag: 08.45u tot 15.35u 
Dinsdag: 08.45u tot 15.35u   
Woensdag: 08.45u tot 12u   
Donderdag: 08.45u tot 15.35u  
Vrijdag: 08.45u tot 15.00 u



Hoe verloopt de schooldag?

Schoolpoort gaat open om 8.30u

De bel rinkelt om 8.45

Leren in de groep
Met een spelletje of een 
verhaal leer de juf de kinderen 
tellen, over de kleuren, de 
natuur…

Fruit eten, 
toiletbezoek, even 
buiten spelen

Hoekenwerk
De kleuters tekenen, 
schilderen,lezen, 
luisteren, werken,... in 
alle hoekjes

12:25 Middageten 
12.45  Speeltijd

Turnen
Ze spelen met de bal, 
springen, 
dansen,fietsen…

Afsluiten in de kring
Juf eindigt de dag met 
een verhaal of liedje 
in de kring.

Stop - de bel rinkelt om 15.35u





Voor de effectieve instapdag van jullie kleuter is 
er een wenmoment in de klas.



Bronnen

https://www.klasse.be/75625/met-een-luier-naar-school/

https://www.klasse.be/61331/papa-geert-stap-eerste-keer-kleuterklas-is-iets
-speciaals/

https://www.klasse.be/75720/aftelkalender-eerste-schooldag/

klasse boekje voor het eerst naar school pdf

https://www.klasse.be/75625/met-een-luier-naar-school/
https://www.klasse.be/61331/papa-geert-stap-eerste-keer-kleuterklas-is-iets-speciaals/
https://www.klasse.be/61331/papa-geert-stap-eerste-keer-kleuterklas-is-iets-speciaals/
https://www.klasse.be/75720/aftelkalender-eerste-schooldag/


Van zodra we in de mogelijkheid zijn om jullie fysiek te ontvangen, maken we 
een afspraak voor het bezoek aan de klas en kennismaking met de juffen.





Dank voor de interesse in onze school


