




Dit schooljaar is het jaarthema “verrassend vreugdevol”.

Wij willen dit jaar een ‘zonnetje’ zijn thuis en op school, 

we zijn elk een ander ‘zonnetje’ met onze eigen talenten.

Samen maken we er een leuk schooljaar van.



Het onthaal en de gesprekjes gaan door in de kring op de banken. 

Elke bank heeft een gekleurd bolletje en elke kleuter heeft zijn of  haar vaste 

plaats. Opdat elke kleuter eens per week in en op het speelverdiep zou 

kunnen spelen hebben we een vaste afspraak: wie op de paarse bank zit 

speelt op de ‘paarse dag (maandag)’ in het speelverdiep, de groene bank op 

de ‘groene dag (dinsdag)’ en zo verder.



De computerhoek gebruiken we vooral om de kleuters een betere 

voorstelling te geven van het lesmateriaal aan de hand van foto’s, filmpjes, … 

Op bepaalde momenten kunnen de kleuters via de computer wat ze geleerd 

hebben die week inoefenen op een interactieve manier en mogen ze wel eens 

een spelletje spelen met betrekking tot het lesmateriaal. 



Het keukentje is één van de speelhoeken waar de kleuters per bank elke 

week eens mogen spelen. 



Het speelverdiep ligt boven het keukentje en zoals de naam reeds zegt 

mogen de kleuters van elke bank daar spelen met de kindjes die op hun bank 

zitten. 



In de leeshoek trachten we de kleuters te stimuleren om eens een boekje te 

lezen of  te bekijken. Op bepaalde momenten tijdens de week zal de juf  een 

boekje uitkiezen en dit dan voorlezen voor de kleuters en achteraf  er enkele 

vragen over stellen ,om te zien wat de kleuters hebben opgestoken van het 

verhaal en of  ze wel degelijk aan het luisteren waren. 



Alle werkjes en tekeningen die de kleuters gemaakt hebben worden in hun 

lade gelegd en worden aan het eind van de week mee naar huis gegeven. 



We spelen veel gezelschapsspelletje

Zo leren de kleuters samen spelen en leren ze wat winnen en verliezen 

betekent en inhoudt. 



• We oefenen veel op:

– Rekenbegrippen

– Rangorde

– Tellen

– Schrijfmotoriek

– Woordstukjes

– Geheugen 

• We oefenen aan de hand van:

– Materiaal

– Werkblaadjes

– Computeroefeningen

• Soms splitsen we de kleuters op om in kleine groepjes te oefenen.

• Als iets niet goed lukt, oefenen de kleuters dit ook in met de andere juffen en 

geven we wel eens een opdrachtje mee om thuis te oefenen.



• Turnen

– 2 lesuren elke week 

– De kleuters hoeven niets speciaal aan te doen of  mee te brengen.

Makkelijke kledij is natuurlijk altijd beter indien er geturnd wordt.

• Zwemmen

– Normaal gezien weten we binnenkort de data waarop de kleuters gaan 

zwemmen.

– Er wordt sowieso nog een briefje meegegeven met daarop wat er mee 

moet worden gegeven als er zwemles is. 



• Wanneer?

– Februari

• Waarom?

– Dit helpt ons om een beeld te vormen van wat goed en minder goed gaat bij elke kleuter en 

geeft  ons de kans om de mindere punten extra in te kunnen oefenen.



• We schrijven onze naam in drukletters en volgend jaar leren we dan de 

schrijfletters.

• Elke kleuter heeft zijn eigen pennenzak:

we leren er zorg voor te dragen

• Het heen- en weermapje:

– Themabriefjes

– Extra brieven en informatie

– Gelieve te HANDTEKENEN



• Drinkbus 

– Opvulbaar in de klas.

• Fruit in een fruitdoosje

– Geef  het fruit geschild en hapklaar mee.

• Brooddoos

• Koek in een koekendoosje

– Geef  de koek mee zonder verpakking, zo kunnen we de afvalberg verkleinen.

• Heen- en weermapje

• Breng liever geen speelgoed mee van thuis, breng enkel iets mee als er om 

gevraagd wordt in het themabriefje. 



• Hoestjes en verkoudheden zijn dagelijkse kost in de kleuterklas.

Natuurlijk liggen de kaarten dit jaar anders omwille van corona!

Koorts wordt sneller gemeten en jullie als ouders worden onmiddellijk op de 

hoogte gebracht.

• Bij koorts, buikloop of  braken blijven de kleuters sowieso thuis.

Dit is zowel in de functie van de kleuter zelf  als voor de andere kleuters en de 

juf.

• Laat iets weten aan de school als je kleuter ziek is.

• Vanaf  dit schooljaar is een ziektebriefje VERPLICHT van het moment dat 

uw kleuter 5 jaar is. 

Voor één, twee of  drie dagen afwezigheid vult u een briefje in dat door de juf  

wordt meegegeven

Vanaf  vier dagen afwezigheid is een doktersbriefje vereist.  



• Aan de hand van verschillende thema’s doen de kleuters veel kennis op en 

oefenen ze hun vaardigheden,zodat ze goed voorbereid worden op het 1ste

leerjaar.

• Indien u een vraagt heeft of  een gesprek wil ,kan u dit doen via het heen- en 

weermapje.

• Indien wij iets willen bespreken,nemen we contact met u op.

• Samen maken we er een ‘zonnig’ schooljaar van!


