Informatie van de tweede en derde kleuterklas
schooljaar 2019-2020
Verloop van de dag
- Onthaal: aanwezigheidsregister, weerbericht, kalenders, takenbord op
maandag
Klassikale activiteit: waarneming, verhaal, liedje of versje, spel
- Groepsactiviteiten: * hoofdactiviteit: gezelschapsspel, knutselen,
groepswerk, kookactiviteit, …
* moetjes en magjes: de kleuters leren zelf
plannen en zelfstandig werken.
* nevenactiviteit: hoeken van de klas, aanbod op
tafel (worden zo goed als kan in het thema
aangepast)
- toiletbezoek, jassen aandoen, koek of fruit eten
- speeltijd
- drinken
- omwisselen van keuzeactiviteiten
- klassikale activiteit: liedje, versje, prentenboek, raadselspelletje, …
- middagpauze
- kiesuur: toiletbezoek, jassen aandoen, koek of fruit eten
- speeltijd
- opruimen
- klassikale activiteit
- einde schooldag
Werken in thema’s
Er zijn vaste thema’s BV: kerstmis, Sinterklaas, carnaval, Pasen, … en
thema’s die kunnen wisselen van periode naar gelang de interesse of de
behoefte van de kleuters BV: kleuren, piraten, cijfers en letters, …
Een thema duurt meestal één week. De kinderen krijgen een nieuwsbrief
mee naar huis, met het thema, de periode, activiteiten en of er iets
meegebracht moet worden.
Indien u thuis iets hebt over het thema (een boek, een spel, een video) dan
mag uw kind dit mee naar de klas brengen. (getekend a.u.b.)
Moetjes
We werken met moetjes en magjes.
De moetjes moeten de kinderen maken en op het controleblad aanduiden
dat ze dit gedaan hebben.
De magjes zijn niet verplicht.

Differentiëren
Elk kind werkt zoveel mogelijk op zijn/haar niveau. Om gedifferentieerd
te kunnen werken moeten wij als leerkracht de kleuters goed kennen op
alle verschillende domeinen. Daarom hebben wij van elk kind een
leerlingvolgsysteem. Dit wordt opgestart bij de 2,5-jarigen. Er staat
informatie in over de verstandelijke en socio-emotionele ontwikkeling van
uw kind.
Interventies
Op woensdag , donderdagochtend en vrijdagochtend na het ochtendritueel
gaan de mini’s naar de klas van juf An. Zo kunnen we met de maxi’s extra
oefeningen doen ter voorbereiding naar de eerste klas
Op maandag en dinsdag, donderdag na de middagspeeltijd en op
vrijdagmiddag zitten de mini’s en de maxi’s samen in de klas bij juf Lizette.
Bert Beer
Elke maandag wordt het takenbord ingevuld en kiezen we een nieuw
logeeradres voor Bert Beer. Bert Beer mag elk weekend bij iemand anders
van de klas gaan logeren. Je kan dan in het dagboekje van Bert Beer
schrijven wat hij bij jullie thuis beleefd heeft, en foto’s van het
logeerpartijtje in het boekje stoppen. Op maandag brengt uw kleuter
dan alles weer mee terug naar school + een speelgoedje, gezelschapsspel
van thuis, waar dan in de klas nog enkele dagen mee gespeeld kan worden.
Zowel op school als thuis is dit een extra gelegenheid om het taalaanbod
te verrijken.
Turnen
De kleuters gaan twee keer per week met juf An turnen.
Maandag het eerste uur van de middag en op vrijdag het laatste uur.
Hiervoor brengt iedere kleuter turnpantoffels mee in een turnzak.
Voorzie beiden van de naam van uw kind.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig de pantoffels/schoenen
aan en uit leren doen . Het is zeer handig voor kind en juf dat deze
activiteit ook thuis al geoefend wordt .
Schrijfdans - pennenstreken
- Krullenbol (4-5 jarigen) oefent niet op het leren schrijven van letters
maar is een oefening op het aanleren van de schrijfbeweging.Bij de oudste
kleuters is er een uitbreiding met de schrijfpatronen.
Menstekening
De evolutie van de kindertekening wordt elke maand opgevolgd.
Naam leren schrijven

-

We leren de namen schrijven in drukletters. De kleine drukletter staat
wel bij hun symbool, zo maken de maxi’s al kennis met de verschillende
letters en herkennen ze meteen de kleine drukletter in de eerste klas
bij het leren lezen. Het schrijven van de kleine drukletter is voor veel
kinderen nog te moeilijk.

Oudercontact
- November: bespreking van de “cito toets” taal en ordenen van de maxi’s
en welbevinden en betrokkenheid van de mini’s en de maxi’s
- Maart : bespreking van de cito toets taal en ordenen van de mini’s en
de maxi’s + observaties.
- Juni: oudercontact voor de kleuters waarvan nog zaken lopende zijn.
- Indien u zelf vragen of opmerkingen heeft kan u altijd een afspraak
met de juf maken.
Zelfredzaamheid:
Wij verwachten van onze kleuters dat zij zelf hun jas al aan en dicht
kunnen doen.
Ook willen wij vragen om uw kleuter thuis reeds te trainen in het
schoonmaken van de billen.
Personaliseren van materiaal
Gelieve op volgende spullen steeds de naam van uw kleuter te zetten:
boekentas, brooddoos, doosjes van fruit of koek, jas, muts, sjaal, wanten,
…
Afwezigheden:
We vragen de afwezigheid van uw kind voor schooltijd telefonisch te
melden.
Doktersbriefjes zijn niet nodig. Voor de kleuters die reeds schoolplichtig
1:school verwittigen
2:vanaf 3 dagen doktersbriefje meebrengen
3:na 5 afwezigheden steeds doktersbriefje meebrengen.

Activiteiten:
-

Woensdag 18 september :Schoolfotograaf:
Donderdag 19 september: Uitstap naar groentenhuisje en d’n hof in
Minderhout: vervoer gezocht!
Vrijdag 20 september: Strapdag
Woensdag 25 september: pedagogische studiedag (kinderen vrij)
Donderdag 26 september: bezoek aan de dierenwinkel in Meer :
vervoer gezocht!
Vrijdag 4 oktober : Uitstap naar de kinderboerderij

-

Maandag 7 oktober: Vrijaf
Maandag 23 oktober : Rollebolle: We vertrekken meteen na de
ochtendbel
Woensdag 4 december :Sint op school
Vrijdag 6 december : Pedagogische studiedag (geen school)
Woensdag 20 november: Grootoudersfeest
Woensdag 29 januari: vrijaf
Zaterdag 1 februari: Ontbijti
Vrijdag 21 februari :Carnaval op school:
Woensdag 18 maart : Vrijaf
Zaterdag :16 mei schoolfeest
De week van 8-11 juni: Overgangsproject
25 mei: Infoavond godsdienstkeuze maxi’s
Schoolreis ?
Vrijdag 12 juni: Naar de mosten

