
Infoavond 1KA-B-P 
 

 

Naar de kleuterklas: 
 

Kleuters ontdekken en begrijpen de wereld dankzij hun zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken 

en proeven. In de kleuterklas stimuleren we die zintuigen intensief door middel van bepaalde 

spelvormen, voorlezen en vertellen van verhalen, verschillende waarnemingsopdrachten, 

enzovoort. Belangrijk hierbij is dat de kinderen zelf kunnen experimenteren en exploreren.  

 

Daarnaast moeten kinderen ook veel kunnen spelen en bewegen zodat ze zich kunnen 

ontwikkelen op hun eigen tempo ; zich geborgen gaan voelen op school ; vertrouwen krijgen 

in de omgeving en vooral in zichzelf. 

 

Tenslotte is ook taalontwikkeling erg belangrijk. We zijn dan ook dagelijks op een speelse 

manier bezig met taal: via onze klaspop Jules breiden de kleuters hun taal uit tijdens 

bewegingsactiviteiten, spel, expressie, knutselen, versjes en liedjes. 

 

 
Juf? Wat gaan we doen? 
 

Om de twee weken vertrekken we vanuit een thema om op een speelse manier begrippen en 

vaardigheden te ontdekken. Tijdens een thema worden onze doelstellingen nagestreefd 

binnen alle domeinen, zijnde: 

-Wereldoriëntatie 

-Lichamelijke opvoeding 

-Muzische vorming/media 

-Taal/ Nederlands 

-Wiskundige initiatie 

 

Hoe ziet de dagindeling eruit? 

 

De school begint om 8.30 uur. Het is BELANGRIJK op tijd te komen, 

zodat de kinderen niets missen en de klas niet gestoord moet worden! 

 

 

• Kinderen die voor 8.15 uur op school aankomen, worden door de ouders naar de 

voorbewaking gebracht. 

• Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.15 uur 

• Ouders nemen afscheid aan de poort.  

 

8.30 uur:  

Onthaal in de kring:  

• In de onthaalhoek “Jules” de klaspop begroeten en samen het ochtendlied zingen. 

• Aanwezigheidsbord: alle kentekens van de kinderen die op school zijn hangen op de 

kalender, de kentekens van de kinderen die afwezig zijn, blijven in het mandje liggen. 

• Boekentasje op de juiste dag van de kalender plaatsen. Zo leren we stapsgewijs de 

dagen van de week, wat gisteren en morgen is, wat voorbij is en nog moet komen. 

• Aan de hand van prenten stellen we onze daglijn op en wordt deze kort besproken 

zodat de kleuters weten wat ze die dag allemaal gaan doen.  

• Ook het weer wordt besproken en weergegeven op onze weerkalender. 

 

 

Tijdens het onthaal komen er veel begrippen ivm. tijd aan bod! Het is 

belangrijk op tijd te komen zodat de kleuters dit niet missen maar ook om 

het onthaalmoment niet te verstoren. 

 

 

 



8.45 uur: 

Gezamenlijk toiletbezoek 

8.55 uur: 

In de kring: 

Een gezamenlijke activiteit (voorlezen of vertellen/poppenspel/aanleren van een 

versje/liedje, waarneming, wiskundige activiteit,...). 

9.05 uur: 

Hoekenwerk aangepast aan het thema 

9.45 uur: 

Opruimen +toiletbezoek 

9.50 uur: 

fruit+water 

10.10 uur:  

Buiten spelen 

10.25 uur: 

Gezamenlijk toiletbezoek 

10.35 uur: 

Vervolg hoekenwerk 

11.30 uur: 

Opruimen 

11.40 uur: 

Korte gezamenlijke activiteit 

11.50 uur: 

Middagmaal in de klas+speeltijd 

13.25 uur: 

Gezamenlijk toiletbezoek 

13.35 uur: 

Vervolg hoekenwerk (afronden + opruimen) of gezamenlijke activiteit 

14.30 uur: 

Gezamenlijk toiletbezoek 

14.40 uur:  

Speeltijd 

14.55 uur: 

Snoeten poetsen. Afronding van de dag. (Toiletbezoek) 

15.20 uur: 

Nadat de juf de roze poort geopend heeft mag je de jongste kleuters afhalen aan de 

buitendeur van elke klas.  (Kinderen van de nabewaking gaan met de juf naar de 

speelplaats van de lagere school/eetzaal waar ze nog een koek/fruit kunnen eten. 

Kinderen die met de bus meerijden worden in de speelzaal opgehaald door de 

busbegeleidster.) 

 

Wat met de klasinrichting? 
 

In een klas is er onvoldoende ruimte om kleuters de mogelijkheid te geven meer motorische 

activiteiten uit te voeren, zoals rondwandelen met poppenwagen, fietsen, ...   

Onze kleintjes hebben echter nood aan voldoende beweging. Daarom proberen wij deze te 

bieden door bij mooi weer buiten te spelen met verschillende materialen of laten we ze met 

groot materiaal experimenteren in de speelzaal. 

 

 

Nog enkele inlichtingen en tips: 
 

Over activiteiten en werkjes: 

• De kleuters krijgen iedere dag de keuze om te werken en te spelen. Kinderen die 

steeds kiezen om te spelen, worden in de loop van het schooljaar ook 

aangemoedigd om te komen werken.  

• Werkjes worden (afhankelijk van de hoeveelheid) na elk thema meegegeven(niet 

iedere kleuter zal hetzelfde of evenveel meebrengen, dit hangt af van zijn/haar 

enthousiasme en keuze). 



 

 

 

In verband met kleding vragen wij u rekening te houden met het volgende: 

• Graag makkelijke kledij aantrekken, zodat het eenvoudiger is voor uw kind om naar 

het toilet te gaan (geen broeksriemen en bretellen). 

• 2x per week is er een turnuurtje: gelieve op deze dagen (1P op dinsdag en 

donderdag, 1K op dinsdag en woensdag.) gemakkelijke kledij en schoenen aan te 

doen. Voor de jongste kleuters dienen jullie GEEN turnschoenen mee te geven. 

• Doe zoveel mogelijk speelkledij aan. Ook met schortjes om, kan het gebeuren dat er 

vlekken op de kledij komen. 

• Gelieve zoveel mogelijk te naammerken (eventueel met pen in label schrijven). Dit 

geldt voor alle losse zaken die uw kind meebrengt zoals: brooddoos, drinkbus, 

koekendoos, reservekledij, truitjes, jas, sjaal,... 

• Reservekledij hangen wij in een zakje aan onze kapstok. (Enkel indien nodig) 

• Het is mogelijk dat uw kind soms met reservekledij van de school naar huis komt 

(na een ongelukje op de speelplaats bijvoorbeeld). Gelieve deze te wassen en terug 

mee te geven met de vermelding: ”reservekledij school”. 

• Wij vragen om steeds laarsjes aan te doen bij nat weer. (In de klas zullen we dan 

soms op onze sokken rondlopen.) 

• Om de zelfredzaamheid bij onze kleuters te vergroten verkiezen we schoenen met 

“klevers” boven schoenen met veters, zo kunnen ze stilaan leren om hun schoenen 

zelf aan te trekken. 

 

Allerlei: 

• Boterhammen steeds in een brooddoos (geen aluminiumfolie of plastiek zakjes) 

• Denk aan het milieu en geef een hervulbare drinkfles mee ipv. drankkartons. 

Op school drinken we enkel water, als de drinkfles leeg is dan vullen we ze aan de 

kraan. 

• ! Elke hele schooldag brengen we fruit of groenten mee.  

Graag enkel geschild fruit/groente in een doosje. 

Op woensdag houden we een koekmagdag. ->Alstublieft geen koeken met chocolade 

meegeven. 

• Als boekentas liefst geen trolley meegeven. Dit is voor kleuters minder praktisch dan 

een rugzakje! 

• Het heen-en weermapje dient voor brieven van de school voor de ouders maar ook 

voor brieven of meldingen van de ouders naar de school. Gelieve het mapje steeds 

leeg te maken en terug in de boekentas te steken.  
 

• Geld geven we mee in het kleine zakje dat in ons mapje zit of in een gesloten 

enveloppe met naam erop. 

• Laat aan de juf weten op welke (vaste) dagen uw kind met de bus meerijdt! Steek 

een weekoverzicht in het kaftje en vraag een busje aan de juf, dan kan je deze thuis 

bewaren en aan de boekentas hangen als uw kleuter met de bus naar huis gaat!  

• We brengen geen speelgoed van thuis mee. 

• Een knuffel meegeven mag, maar kan verloren geraken... 

• Medicatie mag op school enkel toegediend worden door de leerkracht wanneer u 

het hiervoor bestemde formulier door uw huisarts laat invullen en meebrengt 

naar school. 

• Voorbewaking op school vanaf 7.15 uur. Nabewaking op school tot 18.00 uur. 

Deze bewaking gaat door op de speelplaats van de lagere school (en in de eetzaal). 

Wie lang blijft kan daar nog een koek/.. eten 

• Er is GEEN nabewaking op woensdag! 

• OPGELET!  

-Steeds vooraf het schoolformulier invullen en terugbezorgen aan de klasleerkracht 

indien u uw kind vroeger komt ophalen om vb. naar de tandarts, de dokter,..te gaan.  

-Indien ouders/…komen helpen op school,… bij aankomst altijd eerst aanmelden op 

het secretariaat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Verjaardagen: 

Worden indien mogelijk op de dag zelf gevierd. Wat fruitsla, wafeltjes, cake,... zorgt voor 

een leuk feest in de klas. (Geen individuele pakjes!) 

Enige tijd voordat uw kind jarig is, krijgt u een briefje mee waarop staat op welke dag we 

het feestje houden, hoe we dit doen en enkele tips voor een klasgeschenk.(uiteraard geheel 

vrijblijvend!) 

De kleuters die jarig zijn tijdens de grote vakantie worden in juni gevierd. Uitgezonderd de 

kleuters die verjaren op of na 25 augustus. 

Vanaf de eerste kleuterklas krijgt de jarige onze klaspop “Jules” op logement. Jules heeft 

een boekje bij waarin u kan noteren wat hij tijdens het bezoekje aan jullie huis allemaal 

gedaan heeft. Er mag natuurlijk ook een foto of een tekening bij.  

Jules is de volgende dag terug in de klas om over zijn uitstap te vertellen! 

 

Kindje van dag: 

Elke dag wordt er een kleuter op de voorgrond geplaatst. De kleuter mag allerlei taken 

uitvoeren in de klas: 

-helpen met de kalenders 

-vooraan in de rij staan 

-eerst kiezen bij het werken in de hoeken 

-boekentassen netjes zetten,... 

Wie jarig is, is op die dag “kindje van de dag”. En op alle andere dagen werken we met een 

beurtrol zodat iedereen aan bod komt! 

 

 

Bij wijzigingen:  

Indien de week er niet uitziet zoals steeds (je kind blijft niet elke dag, iemand anders komt 

hem/haar ophalen,...), gelieve dan STEEDS een papiertje in het mapje te steken, want als 

alle ouders ’s morgens iets aan de juf vertellen, weet deze uiteindelijk niet meer wie, waar, 

wanneer naartoe moet... 

 

 

Alle communicatie gebeurt via SMARTSCHOOL en het heen-en weermapje. 

Ook de foto’s die we op school trekken en de themaverslagen die we maken, kunnen jullie 

op Smartschool terugvinden. 

 

 

 

 

Juf Anka(1KA), juf Veronique(1KB), juf Renée(1KP). 

de lieveheersbeestjes, de vuurvliegjes, de vlindertjes 

 

 

 

 

• Wij vragen aan alle ouders om 1 doos zakdoeken, 1 pak vochtige doekjes, 1 

pompje handzeep en een flesje zonnecrème mee te geven naar school.  

(met naam erop aub.) 

• Indien jouw kleuter nog niet zindelijk is, ook een rolletje plastieken vuilzakjes 

voorzien om de natte broeken in mee te geven. Kleuters die nog luiers dragen 

steeds van voldoende luiers voorzien want die hebben we niet in voorraad! 

• Tijdens de eerste schoolweek (kopie van) een gezinsfoto meebrengen met daarop 

de namen en een beetje uitleg. Deze foto blijft in de klas! 

 

Bedankt! 

De juffen van de jongste kleuters. 

 



 

 


