Info over het Jules-klasje
Uitleg over het klasverloop.

Jules is een taalontwikkelingsprogramma speciaal ontwikkeld voor deze leeftijd. Er worden
allerlei activiteiten aangeboden rond woordenschatsontwikkeling, spreken, luisteren en
ervaringen opdoen met de taal.

De kleuters volgen de dag aan de hand van onze daglijn. Net zoals een uurwerk gaat de daglijn voorbij en wordt de Jules knijper na elk moment verplaatst.

Tijdens het onthaal hangen de kleuters hun kenteken bij hun foto. Zo is het voor hen ook
duidelijk welke vriendjes die dag aanwezig zijn. We bespreken welke dag het is: iedere dag
heeft een kleur en we benoemen ook de dag. We bespreken welk weer het is en het juiste
weer wordt opgehangen.
Wij zingen het goedemorgenlied van Jules.

Na het onthaal gaan we met de kleuters plassen en wassen we onze handen.

Na het onthaal beginnen onze activiteiten.

Voor we aan tafel gaan worden de handen gewassen.

Wij eten een boterham, fruit of een koek zonder chocolade aan de buitenkant. Geen
bekertjes of flesjes met water of andere drank meegeven, dit om natte boekentassen te
voorkomen.
Op woensdag is het enkel fruit of groenten!!! (eventueel met een boterhammetje erbij)
Naam voorzien op alle doosjes in de boekentas!!!!

Na het eetmoment gaan we opnieuw naar het toilet en wassen we onze handen.
Om de zelfredzaamheid te stimuleren vragen we om gemakkelijke kledij aan te doen. Zo
kunnen de kleuters zelfstandig bepaalde handelingen zoals: ‘onderbroekje optrekken’
uitvoeren. Geen riempjes, jumpsuits, bretellen of salopettes aandoen, want anders kan het
zijn dat je kleuter te laat op het toilet is. Voor kleuters die niet zindelijk zijn vragen we om
gewone pampers mee te geven en geen optrekpampers. Gelieve thuis de zindelijkheid te
starten met je kleuter, door de pampers uit te laten en heel regelmatig op het potje te
zetten.
De kleuters doen hun jas aan. Ook hier moedigen we hen aan om zelfstandig hun jas van de
kapstok te nemen en aan te doen.
Ook hier vragen we jullie om in jassen, mutsen, sjaals de naam van uw kind te noteren,
zodat niets verloren kan gaan!!! Liefst ook wanten i.p.v. handschoenen en met een touwtje
vastgemaakt aan de jas!

De kleuters gaan naar de speelplaats en hebben een kwartiertje speeltijd.

We gaan verder met de activiteiten.

We moedigen de kleuters aan om mee op te ruimen. Dit is een activiteit die ze uiteraard ook
thuis doen.
Toiletmoment, handen wassen.

De kleuters gaan naar de eetzaal of naar huis. Na het eetmoment gaan ze naar de
speelplaats.
In de namiddag worden ook de aanwezigheden opgenomen, gevolgd door het toiletmoment
en handen wassen. Daarna doen we een activiteit. Dit kan een activiteit zijn die afgewerkt
moet worden, een gezelschapsspel of een puzzel.

Speeltijd.
We sluiten de dag af met een verhaaltje, een liedje, een versje of een toneeltje.

We hebben het voordeel om dit jaar steeds met 2 juffen in de klas te staan. Juf Ann en juf
Karine staan steeds paraat om te helpen. Toch kan het eens gebeuren dat we niet alles
hebben gezien. 2,5-jarigen en 3-jarigen zijn nog heel egocentrisch. Ze hebben nog moeite om
te delen. Dit kan soms tot een conflictje leiden. Maar dit is ook een heel leerrijk proces. Zo
leren de kleuters ook wat de grenzen zijn, wat de gevolgen kunnen zijn indien ze een grens
overtreden, hoe ze met elkaar moeten omgaan, om te delen,…
Zoals jullie ondertussen weten, worden de kleuters aan de kleuterschoolpoort afgehaald. Er
kan kort verteld worden hoe de dag verlopen is. Wanneer je iets extra wil weten of vragen,
aarzel niet om een briefje te schrijven of even naar de school te bellen. De juf, de directie of
de secretaresse staan klaar om je vragen te beantwoorden.
Jullie ontvangen wekelijks een mailtje met een woordje uitleg over wat we allemaal in de klas
doen.
Ook kunnen jullie op de website van de school foto’s van je kleuter bekijken.
www.school-tcentrum.be
Op maandag en donderdag hebben jullie kleutertjes turnen van juf Els. Hier kunnen zij zich
naar hartenlust uitleven met ballen, fietsen, de trampoline,….

Het is aangeraden om op deze dagen gemakkelijke kleren en schoenen aan te doen, zodat de
kleuters zich gemakkelijk kunnen bewegen. Juf Els moedigt de kleuters ook aan om zelf hun
schoenen aan en uit te doen en hun turnpantoffels aan te doen. (foto juf Els, de turnzaal)
Bedankt voor jullie interesse en we kijken alvast uit naar dit schooljaar!
Groetjes juf Katie, juf Nathalie, juf Ann en juf Karine

