
Basisschool Nellie Melba
Pre-school: de warme overgang !



Waarom Pre-school activiteiten?

Basisschool Nellie Melba wil zich verbreden en 
verdiepen, kennisdeling stimuleren en zoveel 
mogelijk partners aanzetten om actief werk te 
maken van ouderbetrokkenheid in het 
kleuteronderwijs en om de warme overgang 
mogelijk te maken

Doelstellingen



Missie

Basisschool Nellie Melba wil via tal van pre-
school activiteiten een plaats worden waar 
gedachten, ideeën, persoonlijke verhalen, 
vragen, kennis en standpunten elkaar 
ontmoeten. Waar jonge kinderen de kans krijgen 
allerlei ervaringen op te doen, elkaar te 
ontmoeten, en zichzelf actief te vormen en dit in 
een rijke stimulerende omgeving met 
verschillende zintuiglijke ateliers,



Problematieken

• Er is nog een grote kloof tussen school en ouders met 
andere culturele achtergrond

• Moeilijke transities thuis - kinderopvang –
kleuteronderwijs voor kwetsbare kinderen

• Verschillende drempels belemmeren hun toegang tot 
kinderopvang: geografisch, financieel, sociaal, 
cultureel, taalkundig en gebrek aan informatie

• Er is nog steeds een hardnekkige groep die niet 
participeert aan activiteiten

• 4/10 kinderen komt uit kansarm gezin
• communicatie







 

Pre-school programma 2018 - 2019 

September Oktober November December Januari 

wo 
12 

infomoment Pre-school 
wo  
10 

bewegen met peuters 
wo 
07 

crea- en kookmomment 
wo 
05 

snoezelen 
wo 
09 

poppenspel en feest 
Tuttenboom 

wo 
19 

poppenspel: 
kennismaking 

wo 
17 

poppenspel 
wo 
14 

bewegen met peuters 
wo 
12 

tiktakmoment en verhaal 
wo 
16 

creamoment 

wo 
26 

babymassage 
spelotheek 

wo 
24 

wenmoment nieuwe peuters 
wo 
21 

poppenspel 
wo 
19 

poppenspel 
wenmoment nieuwe peuters 

wo 
23 

bewegen met peuters 

  

  
wo 
28 

babymassage     

Februari Maart April Mei Juni 

wo 
06 

kookmoment 
wo 
13 

creamoment 
wo 
03 

bewegen met peuters 
wenmoment nieuwe peuters 

wo 
08 

verwendag voor de mama’s 
wo 
06 

verwendag voor de papa’s 

wo 
13 

spelotheek 
wo 
20 

ezeltjesdag 
wo 
24 

poppenspel 
wo 
15 

poppenspel 
wenmoment nieuwe peuters 

wo 
13 

bewegen met peuters 

wo 
20 

bewegen met peuters 
wo 
27 

poppenspel 
wenmoment nieuwe peuters 

  
wo 
22 

spelotheek en spelen 
wo 
20 

feestelijke afsluiter met 
poppenspel 

wo 
27 

poppenspel 
wenmoment nieuwe peuters 

        

Waar? Basisschool Nellie Melba: Nellie Melbalaan 71, 1070 Anderlecht               Hoe laat? Vanaf 9u00               Info? 02 521 04 84 
 

Deelnemen is gratis en zonder inschrijving.Iedereen is van harte welkom! 



Partners
De school is vragende partij geweest om samen met de 
welzijnssector, de kunstsector en de ouders zelf te werken 
rond kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid, en 
inhoudelijke expertise te delen.

Onze partners:
• Kind & Gezin
• Solidariteit voor het gezin Hopon
• Pedagogisch ondersteuner van kinderdagverblijven 

GO!
• Leerkrachten van de school
• Ouders en grootouders



Spelotheek: Nelleke Spelleke

• Gratis uitleen van spelboxen

• Diverse spelmaterialen, ingedeeld per talent 
(beeld, natuur, beweging, ...)

• Leren spelen tijdens de verschillende fasen in 
de ontwikkeling van elk kind

• Voor kinderen van 0 tot 12 jaar







Via verwondering de intellectuele schatkamer 
van kinderen tot leven brengen!









Poppentheater

Inrichten poppentheater



Waarom?

• Kennismaking met het schoolgebeuren en de 
leerkrachten

• Kennismaken met de Nederlandse taal

• Plezierbeleving voor ouder en kind





Inrichten snoezelruimte

Waarom?

• Kwaliteitsverhogend effect op het welzijn van 
de kinderen

• Verhoogt het welbevinden

• Innerlijke rust en kalmte ervaren

• Gebruik van zintuiglijke prikkels om te 
ontspannen en te genieten











Kind & Gezin

Babymassage



Wat?

• Ouders leren massagetechnieken toepassen

Waarom?

• Heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling 
van de baby

• Hechting tussen mama en haar baby
• Uitwisseling met andere ouders
• Kind en Gezin geeft ondersteuning naar vragen 

vanuit de ouders







Leesacaravan

Waarom?

• Leesplezier bevorderen op heel jonge leeftijd 
en kennismaking met boekjes

• Taalstimulering

• Ouders stimuleren om voor te lezen







Kookatelier

Waarom?

• Gezonde voeding en eetgewoontes

• Nieuwe smaken ontdekken rekening houdend 
met de verschillende culturen

• Peuters laten exploreren en experimenteren









HOPON
Solidariteit voor het gezin

• Didactische informatie

• Opvoedingsadvies

• Ondersteuning aan professionele opvoeders

• Oudercafés

• Bewegen met baby’s en peuters



Bewegen met peuters











Maandelijkse praatcafés

• Zindelijkheid

• Meertaligheid

• Spel en speelgoed

• Straffen en belonen

• Gezonde voeding

• Slapen

• Praten met jonge kinderen

• Veiligheid 



Extra feestelijke gelegenheden

• Mama-papa- verwendag

• Ezeltjesdag

• Zomerfeest met de partners












