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Wie zijn wij? 

Juf Sarah Juf Tina 

Juf Sarah is op maandag en dinsdag in de klas.

Juf Tina op donderdag en vrijdag. 

Op woensdag is er een wisselwerking. 

Week 1 juf Sarah, Week 2 juf Tina



Welkom in de eerste kleuterklas! 

Kiekeboe, kiekeboe, kijk eens wat ik doe!

Spelen, werken, zingen, dansen

met Nijntje en Jules krijg ik alle kansen!

Schilderen, 

Knippen, kleven

Wij leren heel wat vaardigheden.

Versje, poppenspel, verhaal

Zo ontwikkelen wij onze taal.

Maar er is nog zoveel meer …



De hoeken in onze klas. 

• De Kring / Bouwhoek / autohoek. 

Onze kring gebruiken we voor verschillende functies:

voor het onthaal, we spelen er ook met de blokken en de auto’s, we lezen er 

boekjes… De juf kiest met welk materiaal de kleuters in deze hoek spelen. 



De hoeken in onze klas

• De winkel en poppenhoek

In de winkel verkopen en kopen de kleuters groenten, fruit, drinken…  Het 

accent lig hierbij op het samen spelen en het rollenspel.

In de poppenhoek wordt er samen huisje gespeeld. 



De hoeken in onze klas. 

• Thema tafel.

Per thema veranderen we het aanbod aan deze tafel. 

Dit kunnen spelletjes, concreet materiaal, ontdekkingsmateriaal, … zijn.

De tafel kan ook gebruikt worden voor motorische oefeningen. (knippen, 

scheuren) 



De hoeken in onze klas

• Knutseltafel. 

Aan deze tafels gaan we muzisch aan de slag:

knutselen, schilderen, tekenen, werken met plasticine …



De hoeken in onze klas.

• De puzzeltafel / denkontwikkeling 

Aan deze tafel spelen we spelletjes, maken we puzzels en komt ook 

thematisch materiaal aan bod. 



•Een schooltas. 

•Drinkbus met water.

•Fruit in een fruitdoosje

het fruit brengen we geschild en hapklaar mee. 

•Brooddoos

•Koek in een koekendoosje

het koekje brengen we mee zonder verpakking.

•Heen- en weerschriftje

•Speelgoed van thuis brengen we niet mee!

Wat breng ik dagelijks mee naar de klas?

!!! Gelieve alles te 

naamtekenen!!!



Verjaardagen.

Natuurlijk vieren we de verjaardag in de klas. De jarige is sowieso het vriendje van de dag en 

mag op de troon zitten. Hij/zij krijgt een mooie kroon, een ballon en een klein cadeautje van de 

klas. In de kring vieren we feest met liedjes en dansjes, maken we vuurwerk en worden de 

kaarsjes op de taart uitgeblazen.

De jarige mag een traktatie meebrengen voor de vriendjes. Dat mag iets lekkers zijn om samen 

op te eten, bv. cake, pannenkoeken, … 

We kiezen er voor geen individuele cadeautjes uit te delen. Indien jullie toch een cadeau willen 

kopen, dan liever iets voor de klas. Daar kunnen we met z’n allen van genieten. Geheel 

vrijblijvend!

Geen inspiratie? In de klas hebben we een lijstje met dingetjes die we wel kunnen gebruiken!



Enkel weetjes.

• In de klas hebben we een toilet. 

• Voor elke maaltijd en na elke toiletbezoek wassen we onze handen. 

• De waterflesjes staan in de klas, drinken kan altijd. 

• Het heen- en weerschrift geven we mee als er info is.

• Uw kind krijgt een klasinfoboekje, hierin staat alles uitgebreid beschreven. 



Contact

Hartencollege Basisschool Aspelare

Plekkersstraat 4

9404 Aspelare

 054 32 27 54

 info.bas@hartencollege.be

 bas.hartencollege.be

Juf: Sarah Wanzeele en Tina van den Bossche

 sarah.wanzeele@hartencollege.be

Of via smartschool.
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