


Een dagje op onze school!

Sint-Elooischool
Merelbeke







Onze directie: meester Carlos Bauters
En juf Anouk Van der Straeten



Bij juf Ellen Dekeyser kunnen we terecht voor alle 
praktische en administratieve zaken





Wij zijn de juffen van de peuterklassen 



Heen-en 

weerschriftje 
koek, fruit brooddoos

Wat zit er in mijn
Schooltas?



Breng reservekledij mee.



Jasje aan de kapstok
Heen-en weerschriftje in
De bak, koek en fruit in mijn zakje

Boterhamdozen
In de bak en in 
de frigo





Slaap kindje slaap





We kijken in de boeken



Ik ben een goeie werkman.

Ik speel graag met 
de puzzels!











Vertellen in de kring



Daar zijn de postbodes !



Dag Jules, welk weer is het vandaag ?
Welke dag is het vandaag ? Zijn alle 
kindjes hier? Wie is het kindje van de dag?



We leren tellen met de beebot



We leren vormen herkennen en benoemen



Ik kan al puzzelen



Om half 10 eten we een stukje 
fruit, drinken we melk of water 
of eten we yoghurt.



Ik kan het al zelf

Handen wassen Jas aantrekken



Naar het toilet!



We zijn klaar om te gaan spelen !



Speeltijd



















Schilderen….



Tekenen… Knippen en plakken.



Boetseren.



Juf Isabelle en juf Els
zorgen voor ons voor en
na de schooltijd en in de
eetzaal….



evenals meester Dirk en juf Hildegard.



een warme maaltijd…



Of lekkere boterhammen









Juf vertelt







We zingen en dansen !

Als er eentje jarig is





We maken
zelf muziek





Juf speelt tiktak





We bouwen en sorteren



Verstoppertje spelen
Of een dutje doen?



Turnen bij juf Christa



We spelen in de klas…





Of buiten…





De tutjesboom



Op uitstap naar de 
dierenwinkel.

Joepie, wij gaan spelen in het zwembad







Dag juf, tot morgen!



Indien je vragen hebt over je peuter kan je voor 
en na school bij de klasjuf terecht.

K1 A
Juf Nele

K1B
Juf Susan

Juf Annelies
Zorg kleuters


