
Welkom bij
de kleuters!

 

Werking
kleuterschool
S C H O O L J A A R  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Sjabi Basisschool
Kerkplein 5
2870 Puurs-Sint-Amands



Onze prioriteiten

Welbevinden binnen een klasgroep 

Doelgericht werken met onze kleuters 

Stimuleren van de algemene ontwikkeling,

zowel persoonsgebonden als

cultuurgebonden 

Zelfstandigheid opbouwen naar de lagere

school 

Noden van onze kleuters per leeftijdsgroep 

Noden van onze leerkrachten 

Aantal ingeschreven kleuters 

Beschikbare uren voor het team

Onze werking wordt jaarlijks geëvalueerd en

bijgestuurd op basis van onze prioriteiten: 

Groepen worden gevormd van zodra de

beginsituatie voor het volgende schooljaar is

gekend. We houden rekening met:

 

Visie 
 

Geborgenheid, welbevinden, zelfvertrouwen, …

zijn aspecten die we zeer hoog in het vaandel

dragen voor onze jongste kleuters. Wanneer dit 

alles goed zit, kan een kind ook tot leren komen. 

Daarom opteren we voor kleine groepen in de

jongste kleuterklassen in 2021-2022.

Bij onze oudere kleuters kiezen we bewust voor

differentiatie, zelfstandigheid en

zelfredzaamheid als focussen. Onze kleuterjuffen

zijn de experten op vlak van differentiatie op maat,

waarbij combiklassen uitnodigen om van elkaar te

leren, samen te ontdekken en sterk als groep te

functioneren.

In de oudere klassen opteren wij in schooljaar 2021-

2022 voor combiklassen waarbij 3 heterogene

groepen van ongeveer 20 kleuters gevormd zullen

worden. 



HOE ZIET ONS TEAM ERUIT ANNO 2021-2022?

De klas van Jules

juf Sanny 

sanny.verhavert@sjabibasis.be 

 

 

Instapklas

Eerste kleuterklas
De klas van Mimi

juf Maaike (op donderdag juf Patricia)

maaike.deloose@sjabibasis.be 

 

De klas van Anna

juf Ingrid (op woensdag juf Patricia)

ingrid.spiessens@sjabibasis.be 

De klas van Kikker

juf Jolien 

jolien.kerremans@sjabibasis.be 

 

 

De klas van Nellie

juf Tinneke 

tinneke.van.gool@sjabibasis.be 

 

Combiklassen tweede en derde kleuterklas

De klas van Mimi

juf Maaike (en juf Patricia op donderdag)

maaike.deloose@sjabibasis.be 

 

De klas van Cezar

juf Cindy (op vrijdag juf Patricia)

cindy.lahaye@sjabibasis.be 

 
Zorgcoördinator

Turnen en zorg

 

juf Caroline
caroline.scheers@sjabibasis.be

juf Anouchka
anouchka.springael@sjabibasis.be

De klas van Mimi

juf Maaike (en juf Patricia op

maaike.deloose@sjabiba

 

Klasondersteunend

en zorg

Kinderverzorgster

juf Patricia
patricia.meert@sjabibasis.be

juf Sofie
sofie.cools@sjabibasis.be

Mevr. Katrin Pepermans
directie@sjabibasis.be

Directie



instuifdag 
Maandag 30 augustus

Doorlopend welkom tussen 17u en 19u

U KAN EEN PRAATJE SLAAN MET DE JUF EN DE ANDERE

OUDERS, TERWIJL UW KLEUTER ALVAST EEN KIJKJE KAN

NEMEN IN DE NIEUWE KLAS. 

OP 1 SEPTEMBER VERWACHTEN WE JULLIE KLEUTER DAN

VOOR DE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR. 

 

TOT BINNENKORT!

 

Sjabi Basisschool
Kerkplein 5
2870 Puurs-Sint-Amands


