
een

dag in de

klas
Welkom in de vlieger!





Beste ouders,

Straks zet jullie oogappel zijn/haar eerste stapjes in de 
peuterklas.

Om uw peuter daarin te begeleiden, 
stellen wij dit boekje voor!

Samen met uw kind kunt u 
‘een dag in de peuterklas’ 
beleven aan de hand van 
tal van foto’s en rijmpjes.

We wensen jullie veel 
plezier en duimen voor 
een vlotte start!

Het schoolteam van SBS De 
Vlieger





Kijk, de juf wacht al op mij.

Vlug een zoen en in de rij!





Aan de kapstok hang ik mijn jas.

In de kast leg ik mijn tas.





Alle vriendjes in de kring

met Jules er middenin.





Met de kleuren groen , blauw, 

rood of geel

schilderen we met of zonder 

penseel





Blokken, blokken op elkaar,

auto’s rijden hier en daar..





Poppen, beren... groot en klein.

In de poppenhoek is het fijn!





Nu nog even naar het toilet.

De juf heeft mij erop gezet!



Ik eet een koekje

of een stukje fruit.

Lieve juf, kijk naar mijn snuit!



Ik eet een koekje

of een stukje fruit.

Lieve juf, kijk naar mijn snuit!





Naar de speelplaats gaan...

Op de trein of op de glijbaan.

Of even bij de juf staan?





Elke dag wat water of melk.

Dat is toch goed voor elk?





Heb ik pijn of groot verdriet?

Een pleister helpt, zoals je ziet!





Springen, klimmen, 

heel hard lopen...

Vlug! De turnzaal is al open!





Kroontje op en feesten maar!

Vandaag word ik 3 jaar!





Op muziek kan ik 

dansen en springen

of een heel mooi liedje zingen!





Lieve vriendjes,

luister allemaal!

De juf vertelt een mooi verhaal...





Ja, nu mag je mijn bordje vullen

want ik ga heerlijk smullen!





Na het eten ben ik moe

dus doe ik mijn oogjes toe...





Spelen in het zand...

Dat is toch zo plezant!





Ra ra raad eens wie daar is?

Dat zijn Gijs en Tess!





Ik doe mijn jas vlug weer aan.

De klas is uit, het is gedaan!





Dag juf!

Morgen kom ik terug!





Lieve mama of papa

Kijk zeker eens in mijn schriftje

misschien lees of schrijf je daar 

zelf een berichtje.



Stedelijke Basisschool De Vlieger
Hoogstraat 58
8800 Roeselare

tel 051 23 19 76
info@sbsdevlieger.be


