
Een kijkje 
in de gele klas bij onze 

jongste kleuters!



We beginnen de dag gezellig samen in de zithoek :  
- Elke ochtend wordt er een ‘kindje van de dag’ gekozen. 
  Deze mag de parel aandoen en op het witte bankje zitten. 
- Het ‘kindje van de dag’ mag klaspop Jules wakker maken. 
- We zingen samen het ‘Goeiemorgenlied’.
- We kijken wie er allemaal in de klas aanwezig is en draaien onze foto om.

Het ochtendritueel in de zithoek



Wie mag TOV-ke vandaag mee naar huis nemen? 
- TOV-ke is een lief knuffel-vriendje van Jules. 
- Elke dag mag hij met een kleuter mee naar huis gaan logeren. 
- ‘ s Anderendaags wordt dan in de klas verteld welke avonturen ze samen beleefd hebben. 

Op die manier wordt de taalontwikkeling van het kind bevorderd. 

Het ochtendritueel in de zithoek

Dit is TOV-ke



Kalenders in de klas:

- We kijken op de weekkalender welke dag het is. Het juiste deurtje wordt geopend en we ontdekken 
wat erachter zit, deze activiteit staat die dag in de kijker (bv. bewegen, verjaardag vieren, tiktak, …)
- Daarna kijken we op de daglijn. Deze vertelt ons wat we allemaal gaan doen : spelen, naar toilet 
gaan, fruit eten, naar de turnzaal, boterhammen eten, … 
- Gedurende de dag kijken we regelmatig naar wat voorbij is en wat
 nog gaat komen. Het is een visuele houvast voor de kleuters. Op die 
manier ervaren ze een opeenvolging in het dagverloop.

Het ochtendritueel in de zithoek 



- We kijken naar buiten en vertellen welk weer het vandaag is . Het ‘kindje van de dag’ 
hangt het juiste symbool op de weerkaart.

- We verzorgen onze vis in de klas. Hij heet Elvis en is het huisdier van Jules.

- Godsdienstmomentje: We steken het kaarsje aan en vertellen er iets bij. We groeien in 
verbondenheid met elkaar.

 

Het ochtendritueel in de zithoek 



- De kleuters spelen, exploreren en experimenteren in de huishoek, bouwhoek, knutsel- en 
frutselhoek, beweeghoek, autohoek, kneed- en modelleerhoek, fijne motoriekhoek, …

- De juf doet een aanbod van spelletjes, materialen, activiteiten in het thema van de week.

- Om de schrijfmotoriek te oefenen, stimuleren we onze instappers om hun twee handen te 
gebruiken, dit om het lateralisatieproces vlot te laten verlopen.

Activiteiten in de klas



Activiteiten in de klas



Activiteiten in de klas



Voor het puzzelen maken we gebruik van een puzzelparel, die de ganse kleuterperiode meegaat. 
De verschillende kleurcodes duiden aan welke puzzel uw kleuter al kan maken. We beginnen met 
de inlegpuzzels (rood ), dan 4-12 stuks (geel) enz. 

Op die manier stimuleren we onze kleuters om al eens een iets moeilijkere puzzel te proberen en 
dagen ze zichzelf uit waarbij hun onderzoekscompetentie, ondernemingszin, veerkracht  en 
zelfredzaamheid kan groeien.

Activiteiten in de klas





We streven er naar om een gezonde school te zijn, daarom vragen we om je kleuter in
de voormiddag fruit mee naar school te geven. 
- We eten ons fruit op in de zithoek of bij mooi weer, buiten op de gele bank. 
- Oom Veggie let erop dat we veel fruit en groenten eten.
- Onze kleuters brengen een eigen drinkbus met water mee van thuis, zodat 

ze op elk moment kunnen drinken in de klas. 

Drinken en fruit eten



- We gaan allemaal samen naar de toiletten, wassen onze handen en doen de jassen aan.

- Daarna spelen we buiten op de speelplaats met allerlei spelmateriaal of kiezen we voor een 
fiets. Bij mooi weer ravotten we op de verschillende speeltoestellen in de speeltuin of amuseren 
we ons in de zandbak.

Toiletbezoek en speeltijd





Na de speeltijd spelen we verder in de klas of gaan we bewegen in de turnzaal.

Activiteiten in de klas



Twee keer per week krijgen onze kleuters bewegingsopvoeding. Hiervoor doen ze best gemakkelijke kledij 
aan. Op vrijdag bewegen we in de grote zaal, hier doen we onze turnpantoffels aan.  Voorzie op die dag 
best schoenen die de kleuters gemakkelijk aan- en uit kunnen doen.

Bewegen in de grote of kleine zaal





We sluiten de voormiddag samen af met een gezamenlijke activiteit.                                 
Dit kan een spel, verhaal, tiktak of andere activiteit zijn.

Zintuiglijk spel of verhaal



- Onze peuters eten samen met de 3-jarige kleuters hun boterhammetjes op in de refter. Tijdens de 
tweede beurt eten de 4- en de 5 - jarige kleuters. Zo verloopt het eetmoment rustig voor 
iedereen. 

- Bij de boterhammen drinken we water of melk uit een beker.

- Na het eten spelen we buiten op de speelplaats.

Boterhammen eten en buiten spelen



Na de middag kunnen de kleuters weer volop spelen en ontdekken in de verschillende speelhoeken 
van de klas.

Zelfstandig spel



- We gaan samen naar de toiletten en wassen onze handen.

- Daarna smullen we van ons fruit of koek. Graag een koekendoosje voorzien i.p.v. koekjes in 
voorverpakte plastiek. Indien je kleuter de koekjes dan niet op krijgt, zitten ze proper terug 
in de boekentas en op die manier dragen we ons steentje bij aan een schone planeet.

Toiletbezoek, koek eten en buiten spelen



- We sluiten de dag af met een verhaal of spel. 

- We doen onze jas, fluovest en boekentas aan en kijken uit naar de komst van mama of papa, oma 
of opa, moeke of vake, … terwijl we buiten op de gele banken zitten . We geven eerst een handje 
aan de juf voordat we naar huis gaan.

- Mama of papa, indien jullie nog iets met de juf willen bespreken, gelieve dan even te wachten tot 
alle kleuters afgehaald zijn, zodat de juf voldoende tijd vrij heeft om met jullie te praten.

Verhaal / bewegingsspel / zintuiglijk spel



We besteden veel aandacht aan het individuele kind en zijn specifieke noden. We overleggen 
tussen collega’s en zoeken samen naar een gepaste manier om het kind te geven wat het 
nodig heeft. Middelen die we daarbij gebruiken zijn o.a.: het takenbord, het kindvolgsysteem 
en de zorgjuf die mee komt ondersteunen.

Elke woensdag gebruiken we in de klas het takenbord. 

Het takenbord is een manier om de kleuters zelfstandig te leren werken, 

om het zelfregulerend vermogen en de ondernemingszin te bevorderen. 

In de gele klas leren de kleuters via het takenbord hun eigen symbooltje en de

symbolen van de hoeken kennen en leren ze om een tijdje in dezelfde hoek te 

spelen. 

Werking van de school: zorg voor het individuele kind



 We willen de kleuters leren om zelf meer verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te zijn. 
Bv. zelf hun jas aan en uitdoen, zelf hun jas en boekentas weghangen, zelf een schortje nemen en 
aandoen, …

Ook het valiesje dat op vrijdag mee naar huis gaat (met brieven en 
allerlei) is een goede oefening om de zelfredzaamheid te bevorderen.  
De bedoeling is dat de kleuters thuis (samen met jullie) proberen om 
zelf de brieven er uit te halen en aan jullie te geven. Op maandag 
brengen ze het valiesje terug mee naar school en leggen het in de 
grote bak die klaarstaat bij de klasdeur.

Werking van de school: leren leren



Het ganse jaar wordt er gewerkt rond talenten. Bv. natuurknap, samenknap, rekenknap, …

De slogan hierbij is ‘Iedereen kan iets, niemand kan alles, samen kunnen we veel.’

We proberen als juf de talenten van ieder kind te ontdekken, deze te verwoorden en hierop in te 
spelen.

Werking van de school: talenten



Om onze kleuters bewuster te maken van het verkeer, werken we met ‘Knipperlicht’.   
In de gele klas oefenen we op stappen in een rij, de verkeersgeluiden en reageren op 
rood en groen.

We werken in onze school ook aan de fietsvaardigheid van de kleuters. Elke maand 
houden we een fietsparcours tijdens de bewegingslessen. Die dag mogen de kleuters een 
fiets van thuis meebrengen.            

Het rijden op een loopfiets gaan we bij onze jongste kleuters sterk stimuleren omdat dit 
zeer belangrijk is voor het ontwikkelen van een goed evenwicht. 

Werking van de school: verkeersbeleid



Kinderen bewegen steeds minder en spelen minder buiten t.o.v. vroeger. 
Door veel en op verschillende manieren te bewegen, worden de nodige verbindingen gelegd in de 
hersenen voor het latere leren in de lagere school. 
Als school willen we hier aan werken door onze kleuters heel veel bewegingskansen te bieden zowel 
tijdens de bewegingslessen, in de klas, buiten op de speelplaats als tussendoor bv. bij momenten 
wanneer we ons verplaatsen naar het toilet, de turnzaal of refter.

 

Werking van de school: bewegingsbeleid



Meer bewegen leidt tot een betere pengreep, een beter evenwicht, betere oog-handcoördinatie, 
... maar het heeft ook een positief effect op het welbevinden en de  betrokkenheid van onze 
kleuters.

Bij individuele problemen, gaan we gerichte oefeningen voorzien en hier regelmatig op oefenen.

TIP: Biba en Loeba op Ketnet + www.bodymapouders.be brengen je beweegtips voor baby’s, 
peuters en kleuters.

Werking van de school: bewegingsbeleid

http://www.bodymapouders.be/


Elke donderdag wordt de NIEUWSBRIEF naar jullie gestuurd via e-mail. Hierop lees je wat 
er aan bod komt in de klas en waarrond er gewerkt wordt. Ook als je kleuter iets mag 
meebrengen naar school kan je dit hier lezen. Vergeet niet naar beneden te scrollen, daar 
vind je nog belangrijke data en info.

Werking van de school: ouderparticipatie



 -    We hebben op school een goed werkende ouderraad. Zij organiseren  gedurende het jaar allerlei 
activiteiten en ondersteunen ons op financieel gebied bv. bij uitstappen, aankopen materiaal… 
Zij zijn nog op zoek naar helpende handen! 

- In november en mei zijn er oudercontacten. Hier kunnen de ouders samen met de juf eens 
bekijken welke stappen hun kind allemaal al gezet heeft gedurende de voorbije periode.

Werking van de school: ouderparticipatie



- Reservekledij mag in een zakje aan de kapstok hangen of eventueel in de boekentas. 
Bij ongelukjes graag terug aanvullen.  

- Graag een naam schrijven op jassen, sjaals, mutsen, handschoenen, brooddozen, koeken -en 
fruitdoosjes, … 

- Gelieve je kleuter op tijd naar school te brengen: zo mist hij het ochtendritueel niet.

Werking van de school: praktische tips

                              

De school start om 8u30



Wat meebrengen de eerste schooldag?

- 1 kleine foto voor de aanwezigheidskalender

- Turnpantoffels ( getekend met naam a.u.b.) 

- 1 doos papieren zakdoeken

- Blad met de leerlinggegevens (krijg je bij inschrijving)

- Fotofiche (krijg je bij inleefdag of eerste schooldag)

Werking van de school: praktische tips



Jullie zijn altijd welkom!

Samen met jullie willen wij onze kleuters een 
fantastische kleuterschooltijd laten beleven.


