WELKOM IN 1W – JUF ELS –
INSTAPKLAS
WELKOM
o Klas: juf Els Van der Velde
o Kinderverzorgster: juf Sofie Van de Vel
o jufels@ks-vorselaar.be
HOE ZIET ONZE KLASDAG ERUIT …
o Ochtendbewaking start 8.15u
o Boekentasjes bij de foto van de klas onder het afdak, netjes op een rij
o Belsignaal … verzamelen op ronde stippen per klas onder het afdak
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vrij onthaal (vertellen, troosten, toilet, spelen, …)
Klassikaal onthaal (morgenritueel)
Geleide activiteiten (in groep of zelfstandig)
Toiletbezoek - jas aandoen - fruit eten
Speeltijd (10.00u)
Drankmoment - toiletbezoek
Geleide activiteiten (in groep of zelfstandig)
Klassikaal moment
Middag (11.50u)
Onthaal
Zelfstandig spel + verder zetten geleid aanbod
Opruimen
Jas aandoen - koek eten
Speeltijd (14.55u)
Klassikaal moment (verhaal)
Einde van de klasdag (15.45u)
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ONTHAAL
o Op de speelplaats
▪ Kinderen mogen gaan spelen
▪ Bij mooi weer mogen ze ook in de zandbak
▪ Gelieve het afscheid zo kort mogelijk te houden
▪ Bij het belsignaal: graag op de bolletjes onder het afdak
o In de gang
▪ Jas, boekentas aan de kapstok
o In de zithoek: ochtendritueel, dagindeling
▪ Werkertje van de dag …
▪ Welke dag is het vandaag …
▪ Weer …
o Kringgesprek, contactspel, inleiding van het thema,..
o Overlopen van de activiteiten

HOEKEN
o Worden stap voor stap aangebracht zodat kleuters er zelfstandig kunnen
spelen. Per thema worden er dan extra elementen aangebracht om hun
inlevingsvermogen nog extra te stimuleren
o Zelfstandigheid stimuleren – leren kiezen!

THEMAWERKING
o Elke 2 weken, soms langer, werken we rond een thema dat leeft bij de
kleuters. ( hun interesses )
o Soms ook jaar gebonden (Kerstmis, Sinterklaas, … )
o Aansluiten aan doelen ( kleuren, vormen, sociale vaardigheden )
o Deze info is steeds te vinden op onze maandkalender
o Materiaal in het thema is steeds welkom (spelletjes, prenten, boeken, … )
Graag getekend met de naam van je kleuter
KENTEKENS/ STEMPEL
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o Als herkenningspunt in de gang, kapstok → in de klas overal aanwezig

KLASPOP
o
o
o
o

Jules
In onze klas: veel muziek → muziek en kinderen is een mooie combinatie
Liedjes/versjes mapje om alles netjes te bewaren
Via heen-en-weermapje worden de liedjes meegegeven, aan de ouders om
het mapje verder aan te vullen

ZORG IN ONZE KLAS
o Door juf Hilde en juf Sofie
o Op vraag van de eigen klasjuf
o Begeleiden van een groepje kleuters in de klas
KINDVOLGSYSTEEM
o Dossier voor elke kleuter
▪ 2 keer per jaar: mijn portret → zal gebruikt worden tijdens
oudercontact
▪ Oudercontact 1 = 16 - 17 november
▪ Oudercontact 2 = 10 - 11 mei
▪ Bij zorgen contacteren wij de ouders en kan er na overleg beroep
worden gedaan op het CLB
▪ Maandelijks MDO overleg indien nodig
SPEELTIJD
o Hier werken we ook echt aan zelfredzaamheid
(Bv; jas op de grond en zwaaien over ons hoofd )
o Voormiddag = Fruit
o Namiddag = koek
o In de namiddag ook drinken van thuis, graag in een drinkbus
o Boterhammen eten: gebeurt in 2 shiften
o Wij eten tijdens de 1ste shift om 12.00u
o Nadien buiten spelen
o Toezicht gebeurt door de middagmoeders
o Remgeld via attest
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o Dit schooljaar andere regeling voor de drank → we drinken uit bekers

TOILETBEZOEK
o Op vaste momenten gaan we naar het toilet
o Ook hier leren de kinderen zelfstandig te zijn
(graag makkelijke broek, zodat kleuters deze zelf naar boven beneden leren doen)

RESERVEKLEDIJ
o
o
o
o

Mag je meegeven in de boekentas → juf legt deze in het juiste kastje
Bij een ongelukje graag meteen nieuwe kledij meegeven
Graag makkelijke kledij en schoenen
Indien pampers: graag pull ups/ pampers met velcro sluiting

SLAPEN IN DE REGENBOOG
o Kleuters kunnen in de namiddag gaan slapen in de kinderopvang
o Zie extra briefje van de klasjuf voor meer info
TURNEN
o Juf Betty
o 2 x per week
o Dinsdag en donderdag
FIT VOOR LEREN
o
o
o
o

Leren bewegen
Bewegen stimuleren
Elke dag in de klas, kleine bewegingen
Ook thuis kan je je kleuter stimuleren

FOTO’S
o Komen per klas op de schoolwebsite
HEEN EN WEERMAPJE
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o
o
o
o

Zorg voor dragen
Elke keer terug mee naar school geven
Van de instapklas tot de laatste kleuterklas gebruiken wij hetzelfde mapje
Graag naam vermelden op alle brieven/enveloppen

FEEST IN DE KLAS
o We vieren feest in onze klas (zingen, dansen, …)
o We vieren de jarige op de dag zelf (indien dit kan, indien dit tijdens een
weekend is bespreken we een andere moment, er wordt steeds vooraf een
brief meegegeven)
o De kleuters mogen op de dag van hun verjaardag ook langs juf Ann gaan. Daar
wacht hen ook nog een leuke verrassing…
TRAKTATIE
o Je kan trakteren met iets lekkers voor de kleuters van onze klas→ individueel
verpakt → gezamenlijk opsmullen
! Graag geen cadeautje voor elke kleuter individueel
o Of je kan ook een cadeautje kiezen uit ons ‘klaslijstje’
▪ Hier kan je spullen vinden die we in onze klas nog kunnen gebruiken
▪ We laten het cadeautje dan door de jarige uitpakken en kunnen er
samen of in groepjes mee spelen
▪ De jarige mag dan ook met de koekjestrommel (letterkoekjes,
suikernopjes) rondgaan
▪ Je mag ook iets kiezen waar je kleuter graag mee speelt
▪ Het hoeft niet van ons lijstje → tweedehands, iets van thuis …

JAARTHEMA ‘BUITENBEENTJES’
o Dit jaar gaan we aan de slag met de dieren van de fabeltjeskrant
▪ Burgemeester Van Buiten neemt ons mee naar zijn dierendorp. Hij ziet
erop toe dat iedereen genoeg buiten komt want dat is héél belangrijk
en gezond!
▪ Elke maand stelt hij iemand aan ons voor. Elke inwoner kan iets héél
goed of doet iets heel erg graag
▪ Hier komt steeds een ander ontwikkelveld aan bod: taal, wiskunde,
sociaal, emotioneel, muzisch, media,…
o Elke week zeker 1 outdoor activiteit
o Bij regenweer kan er de vraag gesteld worden om regenlaarsjes en een
paraplu mee te brengen
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ENKELE PRAKTISCHE AFSPRAKEN
o Probeer zoveel mogelijk spullen van naam te voorzien: brooddozen,
koekendoosjes
o Graag koekjes meegeven in een doosjes, geen papiertjes
o Wanten maak je best aan een lint vast, zo gaan ze niet verloren
o Bij afhalen: wanneer je nog vragen hebt of iets te melden, gelieve even te
wachten tot alle kleuters zijn afgehaald, zo behouden we het overzicht
o We werken met een schoolrekening, wanneer er toch centjes moeten
meegebracht worden mogen deze in de heen en weermapjes
o Afscheid: gelieve het afscheid zo kort mogelijk te houden
o Met vragen of opmerking kan je steeds bij mij of de directie terecht

BELANGRIJKE DATA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vrijdag 18 september 2020: Strapdag
Donderdag 24 september 2020: Schoolreis Kinderboerderij ‘Bollekeshoef’
Vrijdag 25 september 2020: Pedagogische studiedag
Maandag 28 september 2020: Vrijaf
Maandag 2 november 2020 - vrijdag 6 november 2020: Herfstvakantie
Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand
Maandag 21 december 2020 – vrijdag 1 januari 2020: Kerstvakantie
Maandag 25 januari 2021: Pedagogische studiedag
Maandag 15 februari 2021 - vrijdag 19 februari 2021: krokusvakantie
Vrijdag 12 maart 2012: Papadag
Maandag 15 maart 2021: Vrijaf
Maandag 5 april 2021 - vrijdag 16 april 2021: Paasvakantie
Zaterdag 8 mei 2021: Schoolfeest Wervetuin
Woensdag 12 mei 2021: Vrijaf
Donderdag 13 mei 2021: Hemelvaart
Vrijdag 14 mei 2021: Brugdag
Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag
Donderdag 1 juli 2021: Begin zomervakantie
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