
OPENSCHOOLDAGEN

13 en 14 februari 2023



DIRECTEUR

Bart Van Nuffel





WELKOM!

Speelplaats kleuterschool

Speelplaats lagere school



DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK



ONZE 
VISIE



FOCUS OP ZORG

• groot zorgteam in kleuterschool en lagere school

• in de kleuterschool: ondersteuning van kinderverzorgster 

• dagelijkse opvolging door de zorgcoördinators

• zorg voor kinderen die moeilijkheden hebben (taalgroepjes…)

• zorg voor kinderen die sneller leren (kangoeroewerking, extra uitdaging…)

Oog voor elk kind Iedereen op zijn eigen tempoVerbondenheid



FOCUS OP GEZONDHEID

• 2 lestijden beweging per week

• kleuterschool: inzetten op bodymap (in de klas + in de turnzaal)

• kleuterschool: schrijfdans in de klas

• gezonde initiatieven: gezond ontbijt, gezonde lunch, 
fruitaanbod in de kleuterschool…

• zwemmen vanaf de 2de kleuterklas

• lagere school: extra sporten tijdens de middag (turnkring Jeroen) 
+ sport na school

Bewegend leren

Plezier maken 



WERKING KLEUTERSCHOOL

• klassen van 20 kinderen

• parallelwerking: twee klasjes van elke leeftijd, klasleerkrachten werken nauw samen

• kinderverzorging in de peuterklassen 

• foto’s uit de klas komen in besloten facebookgroepen 

SPECIAAL VOOR DE INSTAP IN DE PEUTERKLAS:

• infoavond voor ouders: ouders krijgen uitleg en kunnen vragen stellen

• peuterprobeermoment: ouders en peuter komen een kijkje nemen in de klas

• zachte landing: ‘s ochtends vanaf 8.10u welkom in de klas



EEN DAG IN DE PEUTERKLAS



• vanaf 7.00u:voorschoolse opvang ‘De Sprinkhaan’ (stad Sint-Niklaas)

• 8.10u: zachte landing: ouders brengen hun peuter naar de klas

• 8.20u: de bel gaat, de schooldag begint

• 8.25u

• boekentas leegmaken: brooddoos en drinkfles in de juiste bak leggen 

• jas uitdoen en aan de kapstok hangen 

• 8.40u

• open onthaal: vrij spel in de hoekjes, rustig de dag starten

• ondertussen op het potje gaan in de klas

7.00u - 8.00u 8.20u



10.05u – 10.20u

• 9.20u

• gezellig samen in de kring zitten

• goeiemorgen zingen en kijken welke kindjes afwezig zijn

• klaspop wakker maken en aankleden

• de weerkalender, de weekkalender en het dagverloop bekijken 

• 9.40u: fruit eten

• 10.05u: buiten spelen 

• 10.20u

• toiletmoment + ondertussen verder in de hoekjes spelen

• activiteiten onder leiding van de juf (bv. puzzelen, gezelschapsspel spelen, knutselen…) 



• 10.20u

• toiletmoment + ondertussen verder in de hoekjes spelen

• activiteiten onder leiding van de juf (bv. puzzelen, gezelschapsspel spelen, knutselen…) 

• 11.30u

• klas opruimen

• toiletmoment

• 12.00u

• boterhammen eten 

• buiten spelen of dutje doen in de slaapklas

12.00u



• 13.30u: start van de namiddag

• 13.35u

• toiletmoment

• spelen in de hoekjes, de juf speelt samen met de kindjes

• 14.15u

• klas opruimen

• koekje eten en alles in de boekentas steken

13.30u



• 14.50u: buiten spelen

• 15.10u

• afscheid nemen: klaspop in bed steken, tot morgen zeggen

• kort verhaaltje, klein kringspelletje…

• in de kring wachten op mama en papa

• vanaf 15.25u: ouders halen hun peuter op in de klas

• vanaf 15.40u: ouders halen hun peuter op de speelplaats op

• vanaf 16.00u: naschoolse opvang ‘De Sprinkhaan’ (stad Sint-Niklaas)

14.50u – 15.05u 15.25u – 15.50u 16.00u – 18.00u



EEN KIJKJE IN DE PEUTERKLAS



BERENKLAS

Juf Brenda

NIJNTJESKLAS

Juf Katrien



Buiten spelen



Materialen leren kennen



De wereld ontdekken



Experimenteren



Zich goed voelen



Zich verwonderen



Plezier beleven



Spelend leren



EEN KIJKJE IN DE 1 STE KLEUTERKLAS



EENDJESKLAS

Juf Anne-Sophie

KIKKERKLAS

Juf Marieke



Ontdekken



Samen spelen



Bewegend leren



Taal ontwikkelen



Zelfstandigheid oefenen



Experimenteren



Genieten



EEN KIJKJE IN DE 2DE KLEUTERKLAS



BIJENKLAS

Juf Els

KABOUTERKLAS

Juf Liesbeth



Feest vieren



Rollen spelen



Zelfstandig werken



Samen zijn



Fijne motoriek oefenen



Samenwerken



Keuzes maken



EEN KIJKJE IN DE 3DE KLEUTERKLAS



RIKKI-KLAS

Juf Caroline

UILTJESKLAS

Juf Carla



Zelfstandig werken



Sociaal vaardig worden



Creëren



Voorbereidend lezen



De natuur beleven



Voorbereidend rekenen



Grenzen verleggen



ZORGTEAM
KLEUTER

Kinderverzorgster

Juf Katrien

Zorgcoördinator

Juf Sofie

Zorgleerkracht

Juf Pauline

Zorgleerkracht

Juf Yasmine

Zorgleerkracht

Juf Silke

Zorgleerkracht

Meester Kim



TURNEN BIJ 
MEESTER KIM EN JUF SILKE



Exploreren



Grote motoriek oefenen



Bewegend leren



OUDERS EN GROOTOUDERS ZIJN 
OOK WELKOM!



GROOTOUDERFEEST





SCHOOLFEEST



GEZONDE LUNCHGEZOND ONTBIJT



FLUOFUIF



HELPENDE HANDEN OUDERCOMITÉ





GEZELLIG SAMENZIJN



OUDERS OP BEZOEK IN DE KLAS





RONDLEIDINGEN

MAANDAG 13 FEBRUARI 2023

• 9.00u

• 13.45u

DINSDAG 14 FEBRUARI 2023

• 9.00u

• 13.45u 

Inschrijven is verplicht! 

Via website Stad Sint-Niklaas:  of mail naar vnb@broeders.be



NOG VRAGEN? 
CONTACTEER ONS GERUST!



DIRECTEUR: BART VAN NUFFEL

INFO@BASISN.BROEDERS.BE

03/780 92 10



WWW.BASISN.BROEDERS.BE

BASISSCHOOL BROEDERS
NIEUWSTRAAT

de vernieuwde website!



JE PEUTER 
AANMELDEN

Meld je kind aan tussen dinsdag 28-02-2023 

(9.00 uur) en dinsdag 21-03-2023 (11.00 uur). 

Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol bij het 

verdelen van de vrije plaatsen. 

1) Surf naar www.naarschoolinsintniklaas.be en 

klik op ‘aanmelden’. 

2) Vul het online formulier in. 

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig.

HULP NODIG?

TIJDENS DE OPENINGSUREN OF OP AFSPRAAK 

Huis van het kind

Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas

Loket onderwijs en kinderopvang (Welzijnshuis)

Abingdongstraat 99, 9100 Sint-Niklaas




