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Welkom in kleuterschool  : De Buitenkans 

U bent op zoek naar een kleine, warme groene school ? 

 

 
 

 

De natuur leert onze kinderen om : 

Hoger te klimmen – creatief denken- eigen ritme vinden – vertrouw op hun zintuigen – risico’s 

beoordelen – grenzen verleggen – zorgen voor het leven – observeren – een gevoel van plaats 

cultiveren – ruzie oplossen – zelf oplossingen improviseren – zich vrij voelen – schoonheid 

herkennen – samenwerken – veerkrachtig zijn – stress verminderen – spelend leren – 

verwonderen – vuil worden – kracht ontwikkelen – immuniteit opbouwen – perspectief krijgen 

In voeling staan met de natuur. 
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Welkom in kleuterschool : Buitenschool : De Buitenkans 

Beste ouders, 

Binnenkort start uw peuter in de kleuterklas, een spannend moment voor jullie!  Het meest ingrijpend 

moment voor jouw kind ! Wij doen er alles aan om een thuisgevoel te creëren waar het voor iedereen 

fijn vertoeven is. In deze brochure, onze school uitgelegd en enkele praktische zaken zodat we vlot 

kunnen starten. 

1.EEN GROENE SCHOOL 

1.Wat is een buitenschool ? 

Kinderen gaan op zoek naar avontuur, ontdekken, bewegen en  vinden het ook soms spannend om de 

vaste kaders los te laten. 

De Buitenschool staat voor onderwijs  met impact en wordt gerund door een team bevlogen en 

enthousiaste leerkrachten en directie. 

Onderwijs waar verwondering, avontuur, natuur, creativiteit en onderzoekend leren en het kind 

letterlijk de ruimte krijgen. Daar gaan we voor! We gaan graag samen met kinderen en leerkrachten 

op zoek naar waardevolle speelleerplekken buiten de begaande paden.   Leren met hoofd, hart en 

handen! Dit gaat door in onze nieuwe speelleertuin. 

Wij geloven in de kracht van natuurlijke speel- en leerlandschappen waarin nieuwsgierigheid, spel, 

ontdekken, bewegen, creëren en samenwerken, de motor zijn om tot leren te komen. We ontwerpen 

buitenlessen waarbij kinderen fysiek, cognitief en sociaal worden uitgedaagd. Buiten leren in de 

natuur is voor ons een antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin de roep om 

duurzaam denken, vergroenen en gezond gedrag steeds groter wordt. De Buitenkans ontwikkelt 

buitenonderwijs, omdat buiten leren vele voordelen met zich meebrengt.  

Hoe doen we dit ? 

De school start ’s morgens om 8.40u, gelieve op tijd te komen zodat we gezamenlijk kunnen starten 

aan het weerhuisje. 

Juf Hanne staat elke dag in de klas en op woensdag komt juf Lieke erbij. Vrijdagnamiddag komt 

meester Bert sporten met alle kleuters. 

Aangezien we veel buiten spelen en heel veel ontdekken is het aangeraden om speelkledij die vuil mag 

worden aan te trekken, op die manier kan uw kleuter ten volle spelend leren ! 

Op regenachtige dagen mogen de kleuters hun laarsjes aantrekken, indien het mogelijk is mogen jullie 

één paar laarsjes (naamtekenen aub) op school laten.  



Welkom in kleuterschool  : De Buitenkans 

 

Op vrijdag krijgen de kleuters hun map (met documenten, tekeningen, ..) mee naar huis, de lege map 

mag op maandag terug mee naar de klas. 

De kleuters kiezen ’s morgens wat ze willen drinken, ze hebben de keuze tussen water of melk. 

Peuters die het nog nodig hebben kunnen slapen in de slaapklas. (een pamper, knuffel en fopspeen 

worden dan toegelaten). 

Dagverloop  : 

Vanaf april tot en met oktober zijn we de hele dag buiten. 

8.40 uur : de speelleertuin wordt klaargezet door de kinderen onder begeleiding van                                    

de juf 

9uur onthaal buiten 

9.10 uur Start van klassikale activiteit (wiskunde, taal, verhaal,….) 

9.30 uur Spelen en werken in de verschillende werkhoeken 

12 uur middageten (we eten binnen) 

13uur : Kleuters spelen terug buiten 

13.15uur Onthaal buitenklas 

            Begeleide activiteit 

15.40 uur : terugblikken (notities in het dagboek) en opruimen 

16uur : Kleuters gaan naar huis OF naar de opvang (opvang is ook buiten) 

We kiezen er bewust voor om : 

- Geen aantallen te bepalen in de hoekjes. 

- 1 uitzondering: het stilte hoekje :  = 1 kleuter. 

- Alle kinderen krijgen hun “werk” en “leer” opdrachten in de tuin. 

- Andere opdrachten moeten dan weer correct vervult worden. 

- Kleuters helpen ’ s morgens om de tuin “leer en speel “klaar te zetten 

  Vanaf november tot en met maart: een combinatie van binnen en buiten 

8.40 uur :  Onthaal buiten (weerhuis). 

8.50uur :   Kort onthaal = kringgesprek binnen. 

9.10 uur   : Start van klassikale activiteit (reken, taal, verhaal,….). 
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9.30 uur : Spelen en werken in de verschillende werkhoeken. 

12 uur  :   Middageten (we eten binnen). 

13uur :    Kleuters spelen terug buiten. 

13.15uur:   Onthaal (binnen in de klas). 

                 Begeleide activiteit/  Zelfstandig spel en werk. 

15.40 uur : terugblikken (notities in het dagboek) en opruimen. 

16uur : Kleuters gaan naar huis OF naar de opvang (opvang is binnen). 

 

2.EEN KLEINE SCHOOL 

1.Kleine groep 

We zijn een kleine school qua aantallen. Op die manier krijgt uw kind hier veel meer aandacht en 

ruimte om zich te ontwikkelen ! 

- We werken vanuit de kinderen heel ervaringsgericht. 

- Geen aantallen te bepalen in de hoekjes. 

- 1 uitzondering: het stilte hoekje :  = 1 kleuter. 

- Iedere kleuter krijgt zijn eigen op maat gemaakte opdrachten en dit steeds om hun niveau 

naar boven te halen. 

- Kleuters helpen ’ s morgens om de tuin “leer en speel klaar” te zetten. 

- In de speelleertuin krijgen de kinderen ook reken en taalopdrachten. 

 2.Organisatie 

De kleuters van  onze school werken vanuit 1 groep met vanzelfsprekend hun opdrachten en 

werkjes op hun eigen niveau en tempo. De oudste kinderen helpen de jongste kinderen in hun 

ontwikkeling. Samenwerken ten top ! 

3.Extra troeven: 

- Natuurschool : de natuur zien, proeven, voelen en ruiken 

- Speel-leer-tuin 

- Peuter bewegingshoek in de klas 

- Fruit plukken uit de boomgaard 

- Moestuin 

- Dierenpark 

- Zwemmen te Zwevegem 
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- Kinderbibliotheek 

- Leren fietsen 

- Franse lesjes in de tweede en derde kleuterklas, elke week 

- Slaapklasje 

- Elke maand op uitstap 

- Naar de sportzaal te Avelgem 

- Theatercaravan 

- Boskamp (om de twee jaar) 

- Onderzoek- en techniekhoek : STEM 

- Yoga en meditatie momenten 

- Slaapklas 

-  

Maar…. Hoe weet u nu eigenlijk of uw kind al schoolrijp is ? 

Als volgende zaken al lukken, kunt u wel stellen dat uw peuter klaar is om naar de klas te gaan : 

Fopspeen blijft thuis !! 

Uw kind kan zijn naam zeggen. 

Uw kind herkent zijn boekentas. 

Uw kind kan aangeven dat het naar het toilet moet. 

Uw kind kan van papa en mama gescheiden worden. 

Uw kind kan al met een vork eten. 

Uw kind kan zijn jas aandoen. 

Uw kind kan zijn broek/rok uitdoen om naar het toilet te gaan. 

Is uw kind 2 jaar en zes maanden, dan mag het naar school op de eerstvolgende instapdag. Uw 

kind heeft er alle baat bij, als het regelmatig naar school komt. 

Instapdata :  

- eerste schooldag in september 

- na de herfstvakantie 

- na de kerstvakantie 

- eerste schooldag in de maand februari 

- na de krokusvakantie 

- na de paasvakantie 

- na de hemelvaartvakantie 
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Peuters die reeds drie jaar zijn, kunnen elk moment van het schooljaar instappen. 

 

 

Zindelijkheid : 

Als school kunnen wij u bijstaan met raad en daad bij de zindelijkheid van uw peuter. Het is de taak 

van de ouders dit voor het schoolgaan te trainen. 

Belangrijk is ook dat u uw kind gemakkelijke kledij aan doet, bijvoorbeeld een trainingsbroekje voor 

de eerste dagen.  Een jeans kunnen peuters niet naar beneden krijgen. 

 

 

Alle verdere praktische dingen staan in onze schoolbrochure, deze kunt u raadplegen op 

school en/of bekijken op de website : 

https://www.kleuterschoolbossuit.be 

 

 

 

3.EEN WARME SCHOOL 

 

1.Eén team met de ouders : 

Er is een sterke samenwerking met onze ouders. Voor de start van het schooljaar (eind augustus) 

wordt er een terugkom/welkom-dag georganiseerd. Alle ouders (ook de kleuters die vertrekken naar 

het eerste leerjaar)  (ook de nieuwe ouders) worden uitgenodigd . Daar gebeurt  de eerste 

kennismaking met de juffen en de andere kinderen en de ouders. 

In de maand september/begin oktober volgt er een infoavond voor de ouders. Hierop wordt onze visie 

en werking helemaal uitgelegd. 

Ook de vastgelegde oudercontacten worden dan meegegeven. Als kinderen extra begeleid worden, 

wordt op regelmatige basis met de ouders gecommuniceerd over de opvolging van deze begeleiding. De 

ouders zijn steeds welkom met hun problemen, samen zoeken we een oplossing ! 
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2.Oudercomité :  

In onze school is er geen ouderraad. Er is wel een Oudercomité. Iedere ouder is automatisch lid van 

het oudercomité en komt helpen wanneer het voor hen uitkomt. 

 

 

 

3.Wat moet er in de boekentas ? 

Reservekledij (kousen, slip, broek) 

1 stuk fruit en een koek (zonder chocolade !!) 

2 stukken fruit of boterham of gedroogd fruit. 

 

 

4.Meebrengen op de eerste schooldag: 

Een familiefoto (voor in ons fotoboek) 

Een doos zakdoekjes. 

Een paar laarzen. 

Een beker. 

 

 

 

Aarzel niet om ons aan te spreken indien er nog vragen zijn of als u iets niet 

begrijpt. 056/456830 

Team : De Buitenkans 
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