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__________________________________________________________________________________

Beste ouder(s),
Allereerst willen ik jullie en jullie kleuter nogmaals welkom heten in ons klasje.
Zoals jullie weten speelt corona nog altijd een grote rol in deze tijd en daarom hebben we op
deze manier een beetje informatie voor jullie uit de klas.
Met deze brief willen we jullie wegwijs maken in ons klasgebeuren.

 Een graadklas
Zoals jullie wel al gemerkt hebben, zitten in onze klas kinderen van de 2de en 3de kleuterklas
samen. We ondervinden dat dit een verrijking is voor hen. De jongste kleuters leren enorm veel
van de oudsten en de oudsten leren al heel goed zelfstandig te werken en hulp te bieden aan de
jongsten.
De oudste kleuters noemen we ‘Pompoms’ en de jongsten zijn onze ‘Loeloes’.
De Loeloes en Pompoms krijgen een verschillend aanbod ook al werken we rond hetzelfde
thema. De activiteiten kunnen hetzelfde zijn, maar ze worden aangepast aan hun niveau/leeftijd.
Onze Loeloes kunnen natuurlijk wel al dingen oppikken van de Pompoms

 De methode Pompom

De kleutermethode Dag Pompom! bevat talloze activiteiten die
perfect zijn afgestemd op de interesses en belevingswereld van de
kleuters.
De aantrekkelijke materialen en activiteiten op maat brengen
leren tot leven in de 3de kleuterklas. Klaspop Pompom is het
vriendje van je kleuters dat hen meeneemt op leerrijke avonturen.

Deze methode werkt met verschillende Ankers (=thema’s).
Aan de hand van de themabrieven blijven jullie op de hoogte van
wat er gaat gebeuren tijdens de 3 weken dat we aan een anker
werken.

° Loeloe en Pompom
De klaspoppen Pompom en Loeloe staan centraal in onze klas.
Pompom gaat samen met zijn vriendin Loeloe en onze kleuters op
zoek naar oplossingen voor hun problemen.
Buurman Tim
Zoem de bij
oma
Pompom

Loeloe
Snoes de poes

° Zoem, de bij
Zoem, de bij komt ook regelmatig op bezoek in de klas (tijdens
een filmpje of via een pop)om schrijfbewegingen en letters te
leren. Zijn bijenhotel staat vol letters.

.
° Woordenschat:
Tijdens onze thema’s (ankers) zetten we steeds enkele woorden in
de schijnwerpers. Deze woorden zullen veelvuldig aan bod komen
tijdens de activiteiten.

Dit zijn enkele woorden van de eerste
week van het anker ‘welkom’
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 Het onthaal
De kleuters komen ’s morgens tussen 8.10u. en 8.40u. aan op school. De dag start dan ook. Zorg
er zeker voor dat jullie op tijd zijn want de poort sluit om 8.40u. STIPT!!! Kinderen die te laat
komen, missen de start van de dag en storen dan ook een beetje het onthaal in de klas.
Bij het binnenkomen gaan alle kleuters in de kring zitten voor het onthaal.

° We kijken wie er allemaal in de klas aanwezig is.
° De kindjes van de week (Elke week worden er hiervoor 2 kleuters uitgekozen zodat elk kind een
keer aan bod komt) doen verschillende taakjes tijdens het onthaal.
° Ze kijken welke dag het vandaag is (en ook welke dag het gisteren was en morgen zal zijn)
° Het weer wordt bekeken. (zonnig, licht- of zwaarbewolkt, regen,..)
° De dag wordt aangekruist op onze jaarkalender (zo kunnen we aftellen naar een verjaardag,
feestdag, uitstap,…)
° Het dagverloop wordt natuurlijk ook besproken en opgehangen.

De weekkalender
Het dagverloop

Het weer

de jaarkalender
Tijdens het onthaal kunnen de kleuters dingen vertellen over wat ze het hebben meegemaakt…..

 Het keuzemoment
De kleuters kunnen in de klas heel wat kiezen maar natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Via het
keuzebord maken ze met hun kenteken een keuze uit de verschillende hoeken.
Elke kleuter heeft een kenteken. De Loeloes hebben een vorm in een bepaalde kleur (bv. een
zwarte cirkel) en de Pompoms hebben de eerste letter van hun naam in een bepaalde kleur (bv.
de groene M)

° In elke hoek werken de kleuters met de verschillende materialen aan hun algemene
ontwikkeling. De juf begeleidt telkens een groep aan de werktafel. Hier komt elke kleuter aan
bod, ook al wil hij of zij niet altijd!
Daar gebruiken we dan ook ons werkschrift. Hierin verzamelen we verschillende werkjes. Dit
schrift krijgen ze op het einde van het schooljaar mee naar huis.
Ook de zorgjuffen komen regelmatig in de klas voor extra hulp. Juf Iranka komt voor de Loeloes
en juf Marleen voor de Pompoms.

 Opruimen
Ook opruimen hoort bij het klasgebeuren. Na een belletje van de juf gaan we samen alles
opruimen. Iedereen helpt om alles terug op zijn plaats te zetten. De foto’s die op de kasten,
bakken,….hangen helpen natuurlijk ook wel.

 Wat kunnen we nog verwachten in de loop van het schooljaar?
° oktober: -een herfstwandeling
-oudercontacten
° november: - een bezoek aan de harmonie
° december: -de Sint komt hopelijk op bezoek
° januari: -uitstap naar de kinderboerderij
° februari: -uitstap naar het natuurhulpcentrum
° maart: -de Pompoms gaan samen met de turnjuf naar het zwembad voor watergewenning
- oudercontact Pompoms
° mei: -schoolreis voor alle kleuters
° juni: - oudercontacten

-

Diploma-uitreiking Pompoms

Dit alles onder voorbehoud (wegens Corona)

 Zelfredzaamheid
° We verwachten van de kleuters dat ze hun jas zelf aan en uit kunnen doen. Ook het dichtdoen
verwachten we dat alle kleuters kunnen op het einde van het schooljaar
° Tijdens het toiletbezoek kunnen de kleuters hun broekjes zelf uit en aan doen. Billen vegen
doen wij nog, maar op het einde van het schooljaar verwachten we dat de Pompoms dit
zelfstandig kunnen.

 Nog enkele afspraken
° Gelieve overal (op de jas, schooltas, brooddoos, koekendoos, muts, sjaal,…) de naam van je
kleuter op te naaien, schrijven, kleven,…..
Kleuters raken immers regelmatig iets kwijt en zo kunnen we ze beter terugbezorgen

°Op maandag en donderdag gaan onze kleuters turnen bij juf Els.
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 hun
schoenen zelf aan en uit te doen en hun turnpantoffels aan te doen.
Mochten er ouders zijn die nog geen turnpantoffels hebben meegegeven, gelieve dit zo snel
mogelijk te doen a.u.b.
° Woensdag is het fruitdag. Die dag mogen ze enkel fruit of groenten meebrengen. Enkel een
boterhammetje voor na hun fruit is toegestaan.
° Onze kleuters hebben eigenlijk geen drinkbus of flesje nodig. Ze krijgen hun beker aan de tafel.
° Wij willen graag dat jullie een briefje meegeven als je kleuter door iemand anders afgehaald
wordt, naar de opvang moet of met de bus mee.

 Foto’s op de website
Doorheen de dag proberen we foto’s te nemen van de kleuters wanneer het mogelijk is. Deze
plaatsen we dan ook op de website van de school: https://www.school-tcentrum.be/

°In deze tijden van Corona zien we elkaar weinig. Als jullie vragen of
zorgen hebben over jullie kind, kunnen jullie altijd even bellen of
mailen naar de school en dan nemen wij contact met jullie op en
helpen we graag.

Bedankt voor jullie interesse en we kijken alvast uit naar een fijne
samenwerking.
Groetjes van juf Gina en juf Marleen

