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Welkom in de 1ste  kleuterklas !!    
 

1. Praktische inlichtingen 

 

Zo vaak mogelijk naar school komen: 

Breng je kapoen liefst elke dag én op tijd naar school.  

( behalve als ze ziek zijn uiteraard ) 

→ nood aan regelmaat 

→ elke activiteit in de klas draagt bij tot de ontwikkeling van uw kleuter 

 

Smaxxxx en tot straks: 

Je kan de kleuters aan onze elfenpoort afzetten tussen 8u15 en 8u30. 

Ouders gaan meteen na het afscheid nemen naar huis. 

→ in het eigen belang van het kind want hoe langer het afscheid, hoe meer kans op traantjes 

→ juffen hebben meer overzicht hetgeen bijdraagt tot de veiligheid 

Om onze ouders de kans te geven om aan de verschillende poorten tijdig hun kapoenen op te halen brengen 

wij onze kleutertjes reeds vroeger naar onze elfenpoort, je kan je kleutertje afhalen vanaf 15u10 en op 

woensdag vanaf 11u50. 

 

Wat vinden we in de boekentas?: 

→ Een drinkbus (met de naam van je kleuter) gevuld met water, geen brikjes !! 

→ Een brooddoos ( met de naam van je kleuter) 

→ Een fruitdoosje ( met de naam van je kleuter), het fruit is reeds hapklaar 

→ De verpakkingen van de koekjes laten we thuis en stoppen deze in een koekendoos (met de naam van je 

kleuter) 

 

Geldinzameling: 

Gepast geld meegeven in een geldbeugeltje getekend met de naam van je kleuter.  

 

Heen- en weermapje: 

Het is de bedoeling dat dit mapje elke dag in de boekentas zit. Alle school- en/of klasboodschappen zullen via 

dit mapje aan u doorgeven worden. Vergeet dus niet om dit dagelijks even na te kijken. 

 

2. Dagindeling 

 

Onthaal 

 

  De bel= in rij gaan staan en naar onze klas stappen 

  Jassen uitdoen en aan kapstok hangen  

          → zelfstandigheidtraining  

          → elke kleuter heeft zijn eigen uiltje met foto 

              → drinkbus, fruit en koekendoos zelf uit de schooltas halen 

                → geldbeugel in onze mand leggen 

              → de kleuter stopt zelf het heen en weer kaftje in onze mand 
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  In de klas 

 

Elkaar begroeten met het Goeiemorgenlied  

 

Kalenders   

 

Kalenders: daar werken we vooral aan beeldtaal en symboolbewustzijn. Het is de ontdekking dat een 

symbool in de plaats staat van… wat voor ons heel eenvoudig lijkt maar voor een kleuter niet evident 

is. De leesrichting  wordt hier ingeoefend. 

  

1. Aanwezigheidskalender 

• Bij het binnenkomen van de klas hangen de kleuters hun uiltje op 

• Bij het naar huis gaan leggen ze het uiltje weer in de mand 

• Dit doen ze zelfstandig 

 

2. Dag- en nacht voorstelling 

• Kls zijn in de klas= het is dag; het is licht buiten 

• Kls gaan naar huis= het wordt donker buiten, de maan komt 

  

3. Weekkalender  

• Voorstelling met foto ‘s:  

→ elke dag heeft zijn eigen kleur en foto van een vaste activiteit op die dag 

                        → wordt aangebracht met liedje: dagen van de week 

• Elke dag zetten we een stapje voorruit  

 

4.  Weerkalender 

• Liedje: weerman of weervrouwtje 

• Weersaspecten:   

             → bewolking= wit  

             → neerslag= blauw  

                           → Temperatuur = oranje  

                           → wind = groen  

                         vilten figuurtjes, vanaf januari met foto’s en Jules krijgt steeds aangepaste kledij  

                                                                   

            

5. Seizoenkalender 

        *  Foto ’s met Jules die de 4 seizoenen voorstellen 

 

 

         6.   Verjaardagkalender + kindje van de dag 

• Als ze jarig zijn krijgen ze een kroontje bij hun foto   

• Een uiltje reist van links naar rechts op de verjaardagskalender, wanneer hij bij hun foto 

hangt zijn ze het kindje van de dag 

 

 

       7.  Hoekenverdeling 
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• Een rode bol = de hoek is gesloten / een groene bol = de hoek is open 

• Bij elke speelhoek hangen kaartjes met een foto van de hoek op en daarbij een aantal groene 

bollen  

→ 4 groen bolletjes= 4 kls kunnen er in 

→ 2 groen bolletjes= 2 kls kunnen er in 

→ telkens wordt een groen bolletje bedekt door een foto  

→ elke kleuter heeft zijn eigen bol met zijn foto er op 

→ als alle groene bollen bedekt zijn met foto’s is de hoek volzet 

 

 

8. Gebruik van foto ‘s 

• Overal foto ’s in de klas 

• Doel: kls leren lezen, zij kunnen de betekenis afleiden. Bv: ze weten in welke doos de auto’s 

moeten, enz. 

 

4.  Onze klaspoppen: Jules & Eulalie 

 

Jules is onze klaspop. Hij zal elke dag aanwezig zijn in de klas en doet mee met alle activiteiten en 

uitstappen. Hij “woont” in de klas en hij is gekoppeld aan een totaal ontwikkelingsprogramma. Het kindje 

van de dag mag voor Jules zorgen. Uiteraard heeft hij ook een vriendinnetje en dat is Eulalie de uil. 

 

5. Verjaardag vieren 

 

Wanneer uw kleuter jarig is mag Jules een nachtje blijven logeren. Samen met Jules wordt ook zijn 

dagboek meegegeven. Hier kan u dan iets inzetten over de voorbije avond. Dit is voor de kleuters fijn om 

nadien nog eens te bekijken.  

Gebeurtenissen in de klas rond de verjaardag: 

- De jarige krijgt een kroon en mag op de verjaardagsstoel zitten 

- Liedjes zingen, vuurwerk maken, kusjes gooien en dansen 

- De jarige mag een cadeautje kiezen 

- De kleuters maken tekeningen voor de jarige 

- Keuzemoment: spel op muziek, spel in de kring, verhaal voorlezen 

- Geschenkjes uitdelen: de jarigen mogen een traktatie meebrengen om op te smullen of een cadeautje 

voor de klas (zie ideetjes)  

 

6. Puzzelrups 

 

• Op de puzzels kleven gekleurde bolletjes volgens de moeilijkheidsgraad 

• Hoe meer stukken, hoe moeilijker de puzzel 

• Op de puzzelrups komen die kleuren ook voor 

• De juf hangt hun foto volgens de kleur van de puzzel die ze gemaakt hebben 

 

 7.   Klassite 

 

• Mama ’s en papa ’s die graag foto’s bekijken van hun kapoen kunnen een vriendschapsverzoek sturen 

naar de uiltjesklas van juf Chrissy en de Elfenvijver op FB.  

 

 

 8.  Turnen 

 

• 2 x per week gaan de kleuters turnen: woensdag en vrijdag. 

• Turnpantoffels zijn niet nodig, wel makkelijke kledij. 
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9.  Fietsen 

 

a. Elke dinsdag mogen de kls een eigen fiets meebrengen  

De lln mogen de school enkel binnenkomen met hun fiets aan de hand.  

b. Tijdens de speeltijden op dinsdag mogen de kleuters dan met de fietsen rijden. 

c. De andere dagen is het aan de andere klasjes om met de fietsen te mogen rijden, dan brengen 

wij geen fietsen mee. 

d. Elke kl fietst wel op zijn/ haar fiets of op de fietsen van de school. 

       

10. Uitstappen 

 

o Herfstwandeling 

o Binnenspeeltuinen ’t Circus en Papayoe 

o Kinderboerderij het struisvogelnest 

o Lentewandeling 

o …je krijgt steeds een brief mee naar huis met meer informatie 

 

11.  Parallelwerking 

 

- Elke week samen kijken naar Ding dong en klas overschrijdend spelen 

- Dezelfde thema’s en activiteiten 

- Samen op uitstap 

- Samen bewegen in de grote zaal of op de speelplaats 

- 1K0 juf Elfi / 1K1 juf Chrissy 

 

12. Ideetips verjaardagsgeschenk klas 
• Playmobile 123 

° mijn eerste kasteel 

° dierenpark 

° boerderijdieren 

° boerderij tractor 

° brandweerauto 

° kustwacht 

° neushoorntransport 

° vissersboot met walvis 

° dierenarts met wilde dieren 

° grote zoo 

° dierenweide 

° vrachtwagen met garage 

° jongen met dolfijn & zwembad 

° meisje met huisdieren 

° hospitaal 

• Smurfen 

• Auto’s 

• Computerspelletjes voor 3,4 jaar 

 

 

Indien er nog vragen zijn: aarzel niet om ze te stellen!  

 

Groetjes Juf Chrissy                                                                                           


