DE EERSTE KLEUTERKLAS – INFOFOLDER
WELKOM IN DE KLAS

ONTHAAL OP SCHOOL

Juf Vanessa
K1A

Juf Evelien
K1B

in de onthaalruimte ’s morgens
vanaf 8.00u.,
’s middags vanaf 13.00u.
kort afscheid
schooltas in vakje aan de klas
wie te laat komt, meldt zich bij het
onthaal

GRAAG IN HET
SCHOOLTASJE

Juf Jozefien
teamteacher en
turnjuf

Juf Stefanie
kinderverzorgster

een herbruikbaar flesje water
een stuk fruit/koek voor elke
speeltijd
koekjes zonder wikkel in een doosje
woensdag is fruitdag. Iedereen
brengt fruit mee van thuis.
het heen- en weerschriftje
reservekledij afgeven aan de juf
dit blijft in de klas
alles naamtekenen

HEEN- EN WEERBOEKJE

WISKUNDE

soms schrijft juf iets in, graag paraafje voor gezien
ouders kunnen iets inschrijven, graag kruisje op de
hand
klascommunicatie via Classroom

begrippen rond meten
groot, klein, zwaar, licht, vol, leeg ….
begrippen rond ruimte
in, uit, naast, achter, voor, tegen ….
tellen van voorwerpen tot 3 à 4
reeksen maken, logisch rangschikken
…..

KRINGMOMENT
goeiemorgenlied
aanwezigheden
weekkalender met vaste activiteiten
weerkalender
kringgesprek
kunnen luisteren naar elkaar en je hand kunnen
opsteken om het woord te vragen
gezamenlijke activiteit rond taal, wiskunde,
wereldoriëntatie, muziek, …

TAAL

HOEKENWERK
ruime variatie
hoekkaarten en hoekstippen
proberen om in het hoekje te blijven
leren samen spelen
meestal een knutselhoek

W.O.
boeiende thema’s met vele leeruitstappen

methode Jules
verhaal, versje, spreekoefening, poppenkast, taalspelletjes
…

kleurenkennis
geel, blauw, groen, rood, wit, zwart en
bruin
lichaamsbesef
aanduiden van de lichaamsdelen bij
zichzelf, een kindje
tekenen (kopvoeter)
…..

OUDERCONTACTEN
tweemaal per jaar: december en juni
er kan altijd een afspraak gemaakt worden

L.O.

ZELFREDZAAMHEID

2 uur bewegingsopvoeding bij
juf Jozefien
fietsen en zandbak

jas aan- en uitdoen
zelf het schooltasje ledigen en vullen
toiletbezoek
neus zelf leren afvegen
zorgen voor materiaal
o.a. opruimen (liedje)

ZORG

observaties door de juf
digitaal observatieboekje met de
evolutie over 4 kleuterjaren
in kleine groepjes bij zorgjuf Jozefien

VERTELKOFFER
boekje vertellen voor hun vriendjes

op geregelde tijden overleg met CLB

CONTACTMOMENT CLB

VERJAARDAG

gericht (beperkt) medisch consult in het CLB
ouders worden uitgenodigd om samen met hun kleuter naar
het eerste contactmoment op het CLB te gaan

een feest met de vriendjes in de klas
een traktaatje om in de klas op te
eten, wordt aangeboden door de
school.

MOTORIEK
methode Krullebol
op ritme

MUZIEK EN DRAMA

BELANGRIJKSTE

liedjes- en versjesmap mag
thuisblijven en wordt doorheen het
schooljaar aangevuld
bij elke vakantie krijg je een nieuw
bundeltje om in de map te stoppen

kleuter moet zich goed voelen en graag komen
sociale: samen leren spelen + verdraagzaamheid
korte momentjes van stilzitten, luisteren en al eens
nadenken over …..
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