
Beste ouders, 

Wij hebben het geluk om elke dag plezier te beleven in onze klas met deze toppers.

 

 

 

Als er iets is wacht zeker niet tot een oudercontact. Je kan altijd met de school contact opnemen en 

dan bellen we je zo snel mogelijk terug. 



Omdat structuur heel belangrijk is verloopt elke dag op dezelfde manier 

Onthaal 

Keuzemoment  

Plasmoment-Eetmoment -Speeltijd 

Keuzemoment 

Opruimen 

Kringmoment 

Plasmoment 

Middag 

Keuzemoment 

Opruimen 

Speeltijd  

Verhaal 

Einde 

Na het toiletmoment worden de handen gewassen en elke keer we terug naar de klas gaan, 

ontsmetten we onze handen. De toiletten worden ook elke dag gepoetst en door de dag 

verschillende keren ontsmet. Ook de tafels en stoelen worden ontsmet en we gebruiken enkel 

papieren doekjes, geen handdoeken, voor de handen. We leren de kinderen ook om steeds in hun 

elleboog te hoesten. 

 

We komen samen op de speelplaats en gaan om 8.40u. naar de klas 

Er is een filmpje van het onthaal “Een kijkje in onze klas” 

Dan doen we het onthaal en kijken we wie er allemaal is. 

En dan zingen we : ”Hé Loeloe, wat gaan we doen vandaag?” 

We overlopen de daglijn. 

Er is een takenbord met taken. De kleuters die dit mogen doen, worden elke maandag aangeduid, 

zodat iedereen aan de beurt komt.  



 

De eerste taak is de kentekens van het huisje halen. 

De tweede taak is de dag benoemen, ophangen en een sticker op de jaarkalender hangen. 

 

Hier kunnen de kinderen aftellen hoelang het nog duurt voor ze jarig zijn. 

 de verjaardagskalender 



 

De derde taak is naar buiten kijken en het juiste weer ophangen. 

De vierde taak is het eerst in de rij . 

De vijfde taak is de stoelen opzetten. 

De zesde taak is de boekentassen op een rij zetten. 

De zevende taak is kijken of de hoeken mooi zijn opgeruimd. 

 

 

 

 



Na het onthaal gaan we in de verschillende hoeken kiezen.  

Zie hier enkele foto’s. 

 Het poppenhuis 

 De poppenhoek 

 



De automat 

De leeshoek 

De spelletjestafel 



De blokkenmat 

 Verhaaltjes luisteren in de  

computerhoek 

     de  ontdekbak 



De kleitafel 

 

 

 De schildertafel 

De kleuters mogen met een bepaald aantal in een hoek. Als ze met teveel in een hoek zijn, kan er 

geen fijn spel zijn. Dit gebeurt aan de hand van een systeem met foto’s aan elke hoek met het juiste 

aantal plaatsen waar ze hun kenteken kunnen hangen. Dan is het ook heel duidelijk als er geen plaats 

meer in de hoek is. Ze kunnen het al heel goed. 

In de vorige klas waren deze hoeken er ook, toch zal het dit jaar moeilijker zijn. 

Bv.: Op de blokkenmat gaan we ook al eens werken aan de hand van een plan. 

        De puzzels worden moeilijker en met meer stukjes. 

        De penselen worden kleiner. 

        Ook de verhalen worden moeilijker. 

        …. 



Elke maand werken we rond een bepaald thema van sociale vaardigheden, omdat we naast kennis 

dit ook heel belangrijk vinden bv “Ik zeg goedemorgen, goedendag, …” 

Gericht luisteren vind ik ook heel belangrijk. Als ik iets vraag, verwacht ik dat dat dan ook gebeurt. 

In het begin kan ik heel kordaat zijn, maar daarna weten ze heel goed wat kan en niet kan. 

 

 

Op maandag gaan we turnen met juf Els en op dinsdag met juf Thérése  

Om de drie weken werken we met een nieuw thema van Loeloe. Dit is een handleiding speciaal voor 

de tweede kleuterklas om de kinderen extra te stimuleren op de verschillende 

ontwikkelingsgebieden. 

Dit gebeurt aan de hand van leuke spelletjes, liedjes, kringmomenten en verhaaltjes waar Loeloe 

steeds de hoofdrol in heeft.  

 dit is Loeloe 

 

- We hebben twee vaste toiletmomenten door de dag maar we hebben ook een wc in de klas waar 

de kleuters altijd op mogen tijdens de dag. 

- We hebben voor iedereen een drinkbeker in de klas met hun kenteken op zodat iedereen door de 

dag water kan drinken. 

- We vinden het heel belangrijk om het positieve gedrag extra aan te moedigen. 

- We maken in de klas een familiemap met foto’s. Je mag altijd foto’s meegeven. 

- We houden een schriftje bij waar je kind elke maand een kindje in mag tekenen. Zo kunnen we de 

evolutie zien. 

- Je kan de foto’s van de klas altijd op de website van de school bekijken. 

- Elke dinsdag in september, oktober, april, mei, en juni mogen de kleuters fietsen op de speelplaats. 

De kleuters mogen alleen fietsen als ze een helm bijhebben. 

- Jullie mogen bij verjaardagen een traktatie voorzien. Een cake of…verpakt van de winkel. 

- Als je kleuter ‘s middags niet goed zou eten, meld dit even en dan volgen we dit graag op. 



- Willen jullie er voor zorgen dat alle spullen goed voorzien zijn van naam, dan is het makkelijker om 

alles terug te bezorgen . 

- Elke dag naar school komen is heel belangrijk. We doen heel veel verschillende dingen op een dag 

en als je kind niet komt, mist hij leuke dingen die hij daarna ook ziet op de foto’s of aan de werkjes in 

de klas. We merken dat de kleuters het dan jammer vinden dat ze iets gemist hebben. 

- Dan hebben we nog enkele tips die jullie mogen doen om je kindje te helpen groeien. 

    ZELFREDZAAMHEID 

Laat je kleuter steeds zijn kleding of pyjama zelf aandoen 

Alsook hun jasje aandoen en de sluiting open- en dichtdoen. 

Schoenen zelf uit en aan laten doen. Gebruik ook al de termen links en rechts. 

SOCIAAL EMOTIONEEL 

Hecht veel aandacht aan het “zich goed voelen”. Dat doen we in de klas ook en dat komt steeds op 

de eerste plaats. 

Samen spelen, gezelschapsspelen laat je kind niet altijd winnen. Beperk de schermtijd. 

Vaste afspraken 

VOORBEREIDEND REKENEN 

De tafel dekken 

Puzzelen 

Torens bouwen gebruik woorden als hoog ,eerste, lager…. 

Memory, lotto 

Tellen van spullen tot 10 

De lichaamsdelen benoemen 

Benoem de dagen van de week en gebruik gisteren en morgen. 

In bad flesjes vullen, vol, leeg…. 

Vertel een boek.  

Laat ze knippen.. 

Benoem de kleuren en ook donker- en lichtgroen…. 

We wensen je veel plezier toe met je kleuter. 

Wij gaan ons best doen om er een onvergetelijk jaar van te maken samen met deze toffe klasgroep. 

Dank je wel alvast  dat wij voor je kleuter mogen zorgen. 

Lieve groeten  

Juf Rebecca en juf Iranka 


