Een blik in de 2e kleuterklas

Dagverloop
-

De bel gaat om 8u25. Wij gaan samen naar de klas waar iedereen zijn mapje afgeeft aan de
juf, de schooltas wegzet en de jas aan de kapstok hangt bij het juiste kenteken. Op tijd komen
is zeer belangrijk, zo zijn de kleuters ineens ‘mee’ met het nieuwe thema of beginnen als een
groep aan de nieuwe dag.

-

Daarna gaan we met z’n allen in de kring zitten. Hier zeggen we goedemorgen aan elkaar en
aan de juf. We bespreken het weer, we zeggen welke dag het is, we krijgen een taakje, en
nog zoveel meer. We kiezen wie eerst in de rij mag staan en trekken twee ‘helpende handjes’
Deze kindjes mogen de juf helpen. De kleuters krijgen hier ook de kans om iets te vertellen
over het afgelopen weekend, de woensdagnamiddag,…

-

Rond 9 uur spelen de kinderen in de hoeken, de juf begeleidt een activiteit in een kleine
groep.

-

Om 10 uur zingt de juf een opruimliedje en ruimen we de klas op. Na het opruimen is het tijd
voor koek en drank, dan gaan we met iedereen naar het toilet en doen we onze jas aan.

-

Om 10.30u spelen we buiten op de speelplaats.

-

Om 10.45u gaan we terug naar onze klas en verzamelen we opnieuw in de kring. De juf
vertelt nu een boek, speelt poppenkast, we zingen of dansen of spelen een wiskunde– of
taalspel.

-

Om 11.45u ruimen we opnieuw op en gaan we naar het toilet.

-

Om 12u eten we boterhammen in de klas. De kindjes die een warme maaltijd nemen, eten in
de refter. Wanneer de kindjes klaar zijn spelen ze buiten.

-

Om 13u15 gaan we weer naar de klas en houden een kringmoment (liedje/versje), we spelen
in de hoeken. De juf neemt nu de tijd om in kleine groepjes kindjes extra te helpen met
puzzelen, tellen,… of we spelen een gezelschapsspel. De juf kan ook gewoon gaan
meespelen in de hoeken.

-

Om 14u ruimen we op, we eten een stukje fruit, maken de boekentassen klaar en gaan naar
het toilet.

-

Om 14u40 spelen we buiten.

-

Om 14u55 gaan we naar de klas, doen onze boekentas op de rug en nemen afscheid van
elkaar.

-

Om 15u10 komen mama en papa ons halen.

Algemene afspraken
-

Speelgoed blijft in de hoek waar het hoort
Gemaakte kunstwerken worden tentoongesteld in de klas
We roepen niet in de klas
We lopen niet in de klas
Van hoek verwisselen mag, maar we ruimen eerst op
We mogen altijd naar het toilet, maar wel even tegen de juf zeggen
We luisteren naar de juf en zijn beleefd

Reservekledij
Een klein ongelukje kan altijd gebeuren. Gelieve reserve kleding mee te geven voorzien van de naam
van uw kind in een handig zakje dat aan onze kapstok kan.

Bewegingsopvoeding
We hebben 2 maal per week turnles van juf Inge.
Gelieve turnpantoffels, voorzien van de naam mee te geven.

Schrijfdans
Schrijfdans is een programma met muziek en beweging voor de ontwikkeling van schrijfvaardigheid
van kinderen. Schrijfdans is een creatieve ervaring met dans, beweging, muziek, liedjes, rijmpjes en
verhalen.
Bij Schrijfdans kan je nooit iets fout doen, alles is goed! Op speelse wijze oefenen leidt uiteindelijk tot
verrassend goede resultaten.
Kindgerichtheid en herhaling staan centraal; een steeds veranderende vloeiende beweging van vrije
expressie.
Schrijfdans wordt in onze klas gegeven door juf Elise, zij gaat op regelmatige tijdstippen samen met
de juf aan de slag om de schrijfmotoriek van onze kleuters te bevorderen.

Koek en drank
Een koek wordt meegebracht in een koekendoos ZONDER verpakking. Wij eten géén koeken
met chocolade. Wij brengen WATER mee in een gemakkelijke drinkbus, die goed afsluit.

Fruit
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de kleuters in de namiddag een stukje
fruit. Hiervoor vragen we €5 per trimester. Dit wordt verrekend op de maandelijkse
factuur.

Communicatie
Wij communiceren via briefjes in het mapje. Daarom is het belangrijk om elke dag het mapje na te
kijken. De mapjes blijven ook altijd in de boekentas zitten. ’s Morgens voor schooltijd of ’s avonds na
schooltijd is er altijd de mogelijkheid om met de juf te praten. Voor langere gesprekken kan je altijd
een moment afspreken met de juf.

Verjaardag
De jarige zit op de verjaardagsstoel en krijgt een verjaardagstshirt aan, zo kan
iedereen zien dat hij/zij jarig is!
De jarige krijgt de kroon die hij/zij zelf gemaakt heeft.
We zingen en dansen voor de jarige met een groot of klein vuurwerk.
De jarige krijgt een prentenboek van de juf (hiervoor vragen we in het begin
van het schooljaar €5 via de facturatie)
Waarom een prentenboek?
1.
2.
3.
4.
5.

De taalontwikkeling wordt gestimuleerd
Voorlezen prikkelt de fantasie
Lezen bevordert de schoolprestaties
Je kan onderwerpen op een andere manier bespreekbaar maken
Voorlezen geeft je kind rust

Om het feest compleet te maken, maakt de juf, 1 keer per maand, iets lekker klaar in de klas. Zo
wordt het een echt verjaardagsfeest!

Thema’s
Wij werken volgens verschillende thema’s het hele jaar door. Wanneer je je kleuter ophaalt kan je
het thema waarmee we bezig zijn goed zien in de klas.
Terug naar school
Ik en mijn vriendjes
Mijn lichaam
Gevoelens
Herfst
Kleuren en vormen
Sinterklaas
Kerstmis

Winter
Ziek zijn
Beroepen
Carnaval
Lente, bloemen en zaaien
Kriebelbeestjes
Dieren
Afval

Verkeer
Vakantie
Peter en de Wolf
Indianen
Dino’s
Water
…

Bij de start van een nieuw thema krijgen jullie een briefje mee met hierop het thema vermeld. Indien
u hierover thuis materiaal, boeken, knuffels, … heeft, mag uw kleuter dit altijd meebrengen. Graag
duidelijk voorzien van een naam!

Uitstappen
Herfst
8 december 2016
Lente
23 maart 2017
24 april 2017
21 april en 5 mei 2017

Juf Sylvie, Juf Annelore, Juf Nathalie

Herfstwandeling naar het Vrijbroekpark
Toneel Peter en de Wolf
Lente/Verkeerswandeling Vrijbroekpark
Techopolis Kinderdoecentrum
Kinderboerderij Tivoli Mechelen
CLB – medisch onderzoek

