WELKOM IN 4W – JUF INGE – 5
JARIGEN

WELKOM
o Klas: juf Inge van den Plas
o Kikkerklas
o jufinge.vdp@ks-vorselaar.be

JAARTHEMA: BUITEN(BEENTJES)
o Het hele jaar door gaan wij werken rond dit thema. We zullen heel veel buiten
gaan lesgeven. Onze vaste buitenles is op dinsdagvoormiddag.
o Gelieve laarsjes en een paraplu mee te geven deze gebruiken we in de
buitenles.
Deze blijven op school aan de kapstok. Bij regenweer mogen onze kleuters
tijdens de speeltijden met laarzen en paraplu wandelen in de regen.
o We werken rond de figuren van de Fabeltjeskrant. Burgemeester Van Buiten
neemt ons mee naar zijn dierendorp. De burgemeester ziet er op toe dat
iedereen genoeg buiten komt.
o Elke maand staat er een andere figuur in de kijker. De maand september is
dat Juffrouw Ooievaar. Zij vindt samenspelen het allerleukste en als er ruzie
is, lossen we dit op.
ONZE KLAS
o 26 kleuters
o Elke kleuter heeft zijn eigen stempel.
o Elke kleuter heeft een kleur: roos/groen/blauw
(zo weet elke kleuter tot welke werkgroep ze behoren.
o Elke kleuter heeft een eigen schuif om werkjes in op te bergen.
o We maken kennis met onze naam, drukletters en schrijfletters. Elke kleuter
heeft zijn eigen naamkaartje in zijn schuif.
o De kleuters groeien naar een goede werkhouding met de nodige
zelfstandigheid. Kleuters nemen alles zelf en ruimen ook alles zelf op.
o Zithouding en pengreep zijn hierbij heel belangrijk.
o Kunnen jullie(ouders) hier mee op toe zien.
o Er hangen overal picto’s in onze klas zodat de kleuters alles goed weten
liggen.
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EEN DAGJE IN ONZE KLAS
o ONTHAAL
o SOMS OPEN ONTHAAL/KLEUTERS DOEN EERST TAKEN EN NADIEN IN DE
KRING
o BEGROETEN JUF MET HART,HANDEN,MUZIEK
o GOEDEMORGENLIED ZINGEN
o BIJBELVERHAAL
o CONTACTSPEL
o KRINGGESPREK
o KLASPOP
o GEBED
EEN DAGJE IN ONZE KLAS
o Na het onthaal volgt een activiteit voor de kleuters met de juf.
o De andere kleuters spelen in de verschillende hoeken waar de juf,
hoekverrijkingen voorziet;
o Ik ga als juf vaak meespelen ,om zo de kleuters hun interesses te horen en
zien.
o Zo kan ik ook gericht de hoeken verrijken en communiceren met de kleuters.
o Tijdens dit samen spelen kan de juf goed observeren en contact zoeken
met elk kind. Alle kleuters krijgen zo inbreng in het thema.
o Vanuit dit observeren kunnen thema’s groeien of activiteiten. De kleuters
brainstormen ook vaak rond een thema of grasduinen in wat materialen zo
kan ik zien wat de kleuters ,interesseert en hen de nodige leerkansen
aanbieden.
EEN DAGJE IN ONZE KLAS
OPRUIMEN

o Twee kleuters kijken of alles goed is opgeruimd met de opruimbrillen telkens
op einde van zelfstandig spel in de namiddag.
o Wat niet goed is opgeruimd GAAT NAAR HET ROMMELVARKEN.
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EEN DAGJE IN ONZE KLAS
SPEELTIJD
o Onze speelplaats en bos is helemaal klaar voor ons OUTDOOR JAAR.
o Elke dinsdag zullen we ook buitenles krijgen, niet spelen maar echt les rond
een ontwikkelingsdomein.
o Bv: natuursoep maken met fiches ,schrijven van naam in het zand, FVL
parcour,…
o Winter en zomer, dus kleed je kleuter hier naar.
o Ik zou laarsjes willen vragen en een paraplu die op school mogen blijven. Als
het regent mogen onze kleuters ook in de regen wandelen met een paraplu
tijdens de speeltijden.
EEN DAGJE IN ONZE KLAS
o
o
o
o

Op maandag hebben we zorgondersteuning van juf Hilde
Op dinsdag en donderdag is het turnen met juf Betty.
Elke maandag om de veertien dagen is het FVL
Elke woensdag is er ook een taalactiviteit met 3W en 4W samen(verhaal
spelen, bewegingsverhaal, verhaal met dia’s, poppenkast, dramatiseren,
spelen met taal,
spreken, liedjes zingen en uitbeelden,…..

BEZOEK AAN DE BIBLIOTHEEK
o We gaan ook naar de bibliotheek en hiervoor zou ik enkele ouders,
grootouders, tantes,…willen vragen om dit mee te begeleiden
o Eerste trimester zal dit zijn op woensdag 16/9 en de volgende keer 18/11.
o Onze kleuters komen ‘s morgens naar de Duizendpoot en van daaruit gaan we
te voet met begeleidende ouders, grootouders naar de bibliotheek.
Van daaruit gaan we te voet naar de Wervetuin. Zie extra brief.
TURNEN
o Op dinsdag en donderdag turnen met juf Betty.
o Op maandag om de veertien dagen ‘Fit voor leren’ met juf Inge en dagelijks in
de klas doen wij vier opdrachten.
o Gemakkelijke kledij is fijn.
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VERJAARDAG VIEREN
o
o
o
o
o

We vieren feest in onze klas (zingen, dansen, …)
Geboorte staat centraal.
Kleuter krijgt een week op voorhand brief mee.
Geboortekaartje meegeven die dag aub.
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 …

FRUITDAG EN DRINKEN
o
o
o
o

Elke woensdag fruit.
Drinken in bekers voormiddag en middag.
Namiddag nog flesje van thuis meebrengen.
Restaurantdag: Mama’s en papa’s mogen komen eten. Dit zal door Corona
picknick worden op vrijdag 4 juni.

BERICHTENKAFTJE
o Leegmaken + volgende dag terug mee naar school.
o Willen jullie zorgen dat alle brieven tijdig terug op school bezorgd worden ik
ben graag tijdig in orde met alle documenten.
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WERKJES
o Elke week of na thema gaat alles mee.
o Overige werkjes liggen in hun schuif + op het einde van de maand of voor
vakantie gaan deze mee.
o Knutsel(werkjes) zijn het werk van je kleuter en niet van de juf.
o Hoekverrijkingen zetten aan tot ontwikkeling op verschillende domeinen(ZILL)
o Ik ben een heel gestructureerde juf met veel picto’s ondersteuning, vooraf
uitleg. Als kleuters het moeilijk hebben met iets in de klas dan ga ik je kleuter
ondersteunen en begeleiden.

TAKEN - KEUZEBORD
o Weektaak: Elke veertien dagen krijgen de kleuters werkjes. De kleuters
moeten dit visueel aanduiden wat ze al gedaan hebben en of ze het leuk of
niet leuk vonden.
o Elke kleuter krijgt opdrachten naar zijn kennen en kunnen.
o Dit wordt stelselmatig opgebouwd.

VOORBEREIDING EERSTE LEERJAAR
INTEGRATIEMOMENTEN

▪
▪
▪
▪
▪
▪

1/Samen spelen met het eerste leerjaar.
2/Herfst in de Wervetuin: Poppenspel
3/Nieuwjaarsbrief samen opzeggen
4/ Rondleiding in Windekind
5/Voorlezen door eerste klassers in de kleuterschool
6/Een namiddag in het eerste leerjaar.
o
o

Zo leren de kleuters de lagere school kennen.
Windekind, directie: Els Van Winckel
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AANBOD DIT SCHOOLJAAR
o Taal: rijmen, materialen aanbieden die spreken uitlokken, meervoudige
opdrachten, actief deelnemen aan een gesprek,
interesse tonen in letters, cijfers, verschillen/gelijkenissen tussen
letters, beginklank, klanken samenvoegen,
o Schrijfmotoriek: schrijfhouding, schrijfdans, schrijfpatronen,
links, rechts, Bodymapoefeningen: Steeds stimuleren om met
beide handen te werken, Pennenstreken, basispatronen vloeiend
schrijven.
o Logisch en wiskundig denken, meten, rekenkastje, begrippen
hoeveelheden vergelijken, seriatie en kwalitatieve relaties
onderzoeken, terugtellen tot 10, rangtelwoorden.
o We geven aanzetten in dit alles

TESTEN DOORHEEN HET JAAR
o Wij volgen onze kleuters dagelijks via zorgkompas & ontwikkelingslab.
o Zorgondersteuning en observaties.

OUDERCONTACT
o 2 keer per jaar: mijn portret → zal gebruikt worden tijdens oudercontact
o Oudercontact 1 = 16 - 17 november
o Oudercontact 2 = 10 - 11 mei

BELANGRIJKE DATA
o Elke dinsdag buitenlesdag
o 22 september: algemene buitenlesdag voor alle kleuters van de Wervetuin
o 24 september: Uitstap Bollekeshoeve
o 7 oktober Dierendag in de Wervetuin
o 16/17 november: oudercontacten
o 2 december: Sinterklaasfeest
o 11 december: pizzaverkoop oudercomité.
o 10/11 mei: oudercontacten
o 4 juni: mama en papa picknick
o 21 juni: Diploma-uitreiking
Data zijn onder voorbehoud er kan altijd iets wijzigen
We gaan er een ongelooflijk buitenbeentjes jaar van maken !
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