WELKOM IN 2W – JUF PAULIEN – 1ste
KLEUTERKLAS

WELKOM
o Klas: juf Paulien Sterckx
o jufpaulien@ks-vorselaar.be
o 0496/150550
HOE ZIET ONZE KLASDAG ERUIT …
BEL: AFSCHEID
o Afzetten en halen aan de poort, afscheid zo kort mogelijk houden
o Bel gaat → op een bolletje, traantjes zijn snel over als we naar binnen gaan
MORGENRITUEEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
o
o
o
o
o
o
o

Goeiemorgen allemaal adhv liedje/versje
Aanwezigheden
Wie is er ziek, op vakantie, ….. zij krijgen een plaatsje in ons hartje
Praatpop ‘Karel’
Werkertje van de dag
Elke maandag = helpers kiezen (extra taakjes)
Kalenders: dagkalender – weerkalender - ….
Kijken wat er belangrijk is vandaag ( turnen, verjaardag, ... )

OPSTARTMOMENT VAN HET THEMA IN DE ZITHOEK
(prentkijken, waarneming, verhaal, toneel, …. )
KEUZE – AANBOD IN DE VERSCHILLENDE HOEKEN
BEGELEIDE ACTIVITEIT MET DE JUF (spel, knutselen, …)
TOILETBEZOEK
SPEELTIJD + FRUITMOMENT + DRANKMOMENT
KEUZE – AANBOD IN DE VERSCHILLENDE HOEKEN + BEGELEIDE ACTIVITEIT MET DE
JUF

MIDDAGPAUZE
o
o
o
o
o
o

MIDDAGONTHAAL
GEZAMELIJKE ACT. IN DE ZITHOEK (liedje, versje, stiltespel, ritmiek, …)
KEUZE – AANBOD IN DE VERSCHILLENDE HOEKEN + BEGELEIDE ACTIVITEIT MET DE
JUF
OPRUIMEN
KOEKMOMENT + SPEELTIJD
VERHAAL
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EINDE VAN DE SCHOOLDAG
EEN DAGJE IN ONZE KLAS
TURNEN
o Woensdagvoormiddag
o Donderdagvoormiddag
o Gegeven door juf Betty

o
o
o
o
o
o

FIT VOOR LEREN
Samen met de figuren BIBA en LOEBA
Éen keertje per week op vrijdagvoormiddag
Gegeven door de klasjuf
Herhaling adhv bewegingstussendoortjes in de klas
Ondertussen ook op ketnet
Gemakkelijke kledij!

ZORG IN ONZE KLAS
o Gegeven door juf Hilde
o Begeleiden van een groepje kleuters in de klas
TAALACTIVITEIT
o Samen met juf Els
o Tik tak, poppenspel, digitaal verhaal, toneel, …
ZELFSTANDIGHEID
o Werken hard rond… jas aandoen, …
o Schoenen zelf aan en uit kunnen doen
o Steeds makkelijke kledij met makkelijke sluitingen

TROTSTAS
o Informatie in trotstas
o 1 x per jaar mee naar huis (zie maandkalender)
o Iets om trots op te zijn, iets waar ik graag over wil vertellen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FOTO
MATERIAAL
PRENT
VERHAALTJE OPGESCHREVEN DOOR MAMA/PAPA
FILMPJE
…

3

o DOELEN: vertellen in groep, zich durven tonen, trots zijn, elkaar beter leren
kennen, ….
PRAKTISCHE INFORMATIE

o
o
o
o
o

HEEN- EN WEERKAFTJE
Belangrijke brieven worden hierin meegegeven
Ingevulde briefjes komen hierin terug mee naar school
(om kwijtspelen te voorkomen .. )
Steeds zo snel mogelijk terug meegeven met je kleuter
Graag aan de nek van je kleuter hangen
(niet aan of in de boekentas, worden soms vergeten)
Kaartje met naam op → graag laten zitten
(zo weten we van wie welk kaftje is)

MAANDBRIEF
o
o
o
o
o
o

Begin van de maand
Trotstas (meenemen en terugbrengen)
Verjaardagen (koffer en feestje) → komt het niet uit? Juf aanspreken.
Uitstapjes
Activiteiten (vb. koffiestop, inschrijvingen, …)
Eventuele extra meldingen of vragen naar de ouders toe komen op een apart
briefje (vb. VERVOER nodig voor uitstap)
o Foutje? Kom gerust even melden

COMMUNICATIE
o Bij langere ziekte of afwezigheid → verwittig best de school
o Medicatie kan niet gegeven worden zonder voorschrift van de dokter
(Medicatieformulier → ZIE SCHOOLWEBSITE of PAPIER dat jullie
gekregen hebben in kaftje)
o Blijf niet zitten met vragen, stel ze gerust, schrijf een briefje, stuur een mailtje,
…
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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 …

RESERVEKLEDIJ EN TOILETBEZOEK
o Alle spullen (brooddozen, fruitdoosjes, sjaal, muts, jas, …) van je kleuter van
zijn/haar naam voorzien
o Spullen kunnen zo minder snel verloren gaan
o Eigen speelgoed van thuis, graag thuis laten
TOILETBEZOEK
o Aantal klassikale toiletbezoeken
o Kleuters mogen tijdens hun spel ook vrij naar het toilet te gaan, eigen
toiletten naast onze klas
o Graag makkelijke kledij → zelfstandigheid bevorderen
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FRUITDAG EN INETEN
WOENSDAG = FRUITDAG
o Geen koek
o Wel fruit, groenten, boterham
KOEK-FRUIT EN DRANKMOMENT
o VM speeltijd: fruit of groenten
o NM speeltijd: koek of fruit
o Koeken en fruit graag in een doosje, geen papiertjes
o Geen koeken met chocolade
o Sappige fruitjes → graag een vorkje (plastic)
o Voormiddag: drinken van school (beker → minder plastiek)
o Namiddag: drinken van thuis (WATER in drinkbus, geen andere sapjes →
plakken als deze uitlopen)
INETEN
o In de refter
o 2 Shiften
▪ 1W + 2W = 12.00u - 12.30 u
▪ 3W + 4W = 12.30 - 13.00 u
THEMAGERICHT WERKEN
THEMAKEUZE
o Jaargebonden thema’s (HERFST, SINTERKLAAS, PASEN, … )
o Interesse van de kleuters (SPORT, DINO’S, RIDDERS, … )
o Om specifiek te werken rond een ontwikkelingsveld
o In de maandbrief of op een apart briefje staat rond welk thema er de
komende week of weken gewerkt zal worden.
o Vaak werken we 2 a 3 weken rond eenzelfde thema
o Materiaal rond thema is steeds welkom (spelletjes, prenten, boeken,
versiering, … ) graag tekenen met de naam van je kleuter.
KINDVOLGSYSTEEM
o Dossier voor elke kleuter
▪ 2 keer per jaar: mijn portret → zal gebruikt worden tijdens
oudercontact
▪ Oudercontact 1 = 16 - 17 november
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▪
▪
▪

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

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
BELANGRIJKE DATA
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
o Donderdag 1 juli 2021: Begin zomervakantie
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