
Welkom!
in de eerste kleuterklas



Wie zijn wij?

- Klasjuffen: juf Silke (K1A), Juf 
Hanne (K1B)



Juf Tessa en juf Ann

Onze kinderverzorgsters 
helpen ons heel goed 
tijdens het verloop van de 
dag.



Juf Sofie
Komt meespelen en  
ondersteunen 
in onze klassen



Juf Jasmine
Onze zorgjuf
Komt meespelen in de klas en 
biedt ondersteuning bij 
bepaalde zorgen. 



Gymmen: 

Meester Sam

K1A: donderdag

K1B: maandag en woensdag

Juf Kimberly

K1A: vrijdag

Op dinsdag, K1A en K1B samen
bewegingsomloop met klasjuf



Wat is er 
specifiek aan 
onze 
leeftijdsgroep?

Werken aan zelfredzaamheid

- Zelfstandig jassen aandoen 

- Boekentassen leeg maken 

- Fruit- en koekendoosje open en dicht doen 

- Zindelijkheid 



Een dag in onze klas…



Boekentassen leegmaken 

Bij het binnenkomen hangen we 
onze jas aan de kapstok en maken 
we onze boekentas leeg. We 
proberen om ons fruitdoosje, 
koekendoosje, brooddoos en onze 
drinkbus in de juiste bak te leggen.

Wie klaar is mag al gaan spelen in 
de klas.  



Als iedereen klaar 
is met uitpakken 
en rustig binnen is  
gaan we zitten in 
de kring. Hier 
verwelkomen we 
alle vriendjes en 
zingen we samen 
een goedemorgen 
liedje.



Aan de hand 
van foto’s kijken 
we welke 
vriendjes 
allemaal in de 
klas zijn en wie 
er afwezig is.



We kijken wie 
welk taakje 
mag doen. 
Wie mag het 
licht aan en uit 
doen? 
Wie mag er 
vooraan in de 
rij staan? 
Wie mag de 
plantjes water 
geven?...



Iedere week is er een 
groepje 
verantwoordelijk 
voor de dagen van de 
week, het weer, de 
daglijn,…. We doen 
dit elke week met 
een ander groepje 
zodat de 
betrokkenheid groter 
is en de kleuters 
meer spreekkansen 
krijgen. 



We overlopen onze dag aan de hand van de daglijn. Op deze 
manier krijgen de kleuters tijdsbesef. “Wanneer gaan we een 
koekje eten of wanneer gaan we naar huis?”, wordt via deze 
daglijn duidelijk gemaakt ☺



Na het onthaal mogen 
we spelen in de 
verschillende hoeken in 
de klas. We kiezen 
volgens kleur. Zo krijgt 
iedereen de kans om 
eens als eerste te kiezen 
en leren de kleuters om 
hun beurt af te 
wachten. 



3x per dag gaan we 
allemaal samen naar 
toilet.
Hier stimuleren we om 
zo veel mogelijk 
zelfstandig de broekjes 
aan en uit te doen en 
om de handen te 
wassen. Natuurlijk 
mogen de kleuters op 
andere momenten ook 
naar het toilet, onder 
begeleiding van de juf. 



Het co-teachen in onze klas 

• We hebben twee klassen omgevormd tot één grote klas.

• Zo zijn er veel grote hoeken waardoor de kleuters meer ontdekkansen 
krijgen. 

• We zijn met twee vaste juffen en een aantal ondersteuners en 
kinderverzorgsters voor de twee klassen, zo kan er meer geobserveerd 
worden. 

• De éne juf merkt misschien iets op dat de andere juf nog niet opgemerkt 
heeft en omgekeerd… 

• Kleuters leren de kindjes van de andere klas ook goed kennen. We 
kunnen elkaar ook beter helpen. 

• Dit wordt doorgetrokken naar de tweede en derde kleuterklas, het is zo 
een goede voorbereiding naar de volgende jaren. 



De hoeken in de klas…

De knutselhoek 



Het digibord

De sporthoek 

De leeshoek



De taalhoek

De zandbak

De timmerhoek



De ontdektafel 

De rekenhoek

De poppenhoek



De themahoek

De auto/bouwhoek



Tafels waar we aan spelen 
- Spelletjes
- Constructie materiaal
- Loose parts
- Boerderij
- …



Wat zit er in mijn boekentas? 

3 doosjes:

- Fruitdoosje 

- Brooddoos (indien geen warme maaltijd)

- Koekendoosje (graag zonder papiertje!!)

Drinkbus, gevuld met WATER

Scankaartje en naamkaartje hangt aan de boekentas 

Knuffels, tutjes en speelgoed van thuis, laat je best thuis.



Nog enkele weetjes: 
- Op donderdag is het FIETSDAG. Dan mag je kleuter zijn/haar fiets mee naar 
school brengen (graag naam op fiets en helm)

- Na het belsignaal verzamelen we op de speelplaats op de groene blaadjes (juf 
Silke) en op de blauwe bloemen (juf Hanne)

- Graag de naam van je kleuter op alle doosjes, in de jassen en truitjes, mutsen 
en sjaals

- Iedere dinsdag is het schoolfruit (start vanaf  6 september) 

- Onze logeerpop Anna mag op vrijdag mee naar huis om samen een leuk 
weekend te beleven. Op maandag komt Anna weer mee naar de klas. 

- Op vrijdag komen de liedjes/versjes mee naar huis. Jullie krijgen een liedjesmap 
waarin jullie thuis de aangeleerde liedjes/versjes kunnen bewaren en samen 
zingen. Zo hebben jullie tegen het einde van het schooljaar een heel repertoire.

- Na de herfstvakantie krijgt iedere kleuter een fluohesje om te dragen tijdens de 
donkere dagen. Wie met de rij naar huis gaat, heeft nu al dit hesje gekregen.



Hip hip hip hoera! 
Verjaardag vieren 
Feesten doen we heel graag!  Vanaf nu mogen er 
weer zelfgemaakte traktaties meegebracht 
worden om de verjaardag van jouw kleuter te 
vieren. Bijvoorbeeld cake / pannenkoeken of 
wafeltjes.
Ook ijsjes of een lekker stukje fruit kunnen zeker 
en vast ook.

Liever geen traktaties met massa’s slagroom en of 
chocolade.

Cadeautjes/ zakjes met snoep of speelgoed om uit 
te delen geven we niet mee naar huis (zie 
schoolreglement) Steek hier dus zeker geen tijd en 
werk in.

We maken er alleszins een leuk feestje van ☺



Projecten en uitstappen 

• Schoolreis: Ollemanshoekje 16 juni 2023

• Gratis aanbod van de gemeente
• Hopsakee (december)

• Gloob en Teo ( april/mei)

• Viesvuilland ( nog te bepalen)

• Voorlezen van de bib in de klas (nog te bepalen)



Nog een paar 
sfeerbeelden…













We maken er een fantastisch schooljaar van! 
Groetjes! 


