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Hallo,
Ik ben juf Flore. Ik ben een vrolijke en creatieve
kleuterjuf die kleuters graag op een speelse
manier laat ontdekken en leren. Ik kijk er heel
erg naar uit om uw kind te leren kennen.

2. Loeloe:
Loeloe is onze klaspop. Ze speelt mee met de kindjes,
ze praat alleen Nederlands en brengt nieuwe thema’s
aan. Spelenderwijs leren we met Loeloe tellen, lezen
we verhalen,… De hele dag door leren we allerlei
leuke dingen bij.

1. Verjaardag vieren:











De jarige kleuter mag op een stoel gaan staan
en mag de verjaardagskroon opzetten die
hij/zij de hele dag mag dragen. We maken een
foto van de jarige kleuter en hangen die foto
onder de verjaardagskalender.
Er wordt gezongen voor de jarige kleuter.
Nadien tellen we samen tot 5 om de kaarsjes
op de taart te laten branden. Deze kaarsjes
mag de kleuter nadien uitblazen.
Er worden bellen geblazen met een
bellenblazer. De kleuters mogen de bellen
kapot prikken.
Vervolgens zullen de kinderen een tekening
maken voor de jarige. Deze tekeningen mag de
kleuter meenemen naar huis.
Als laatste eten we samen de traktatie en
krijgt de kleuter zijn eigen kroon.

Indien uw kind jarig is, dan wordt dit in de namiddag met heel de klas
gevierd. Je kind mag (niet verplicht) iets meebrengen: bv. cake, koek,
fruit, cupcakes, pannenkoeken, wafels,… (GEEN snoep, slagroomtaart,
chocolade). Dit gebeurt eerst in samenspraak met de juf, een week op
voorhand. De traktaties zijn NIET zelfgemaakt, maar voorverpakt.

3. Heen-en weermapje:
Hierin vind je informatie, facturen, mededelingen
van juf en/of directie. Zo gaat het mapje heen en weer van school
naar thuis en van thuis naar school. Ouders bewaren de papieren
thuis!!!!!! Wil u iets meedelen of bespreken twijfel dan niet om dit
ook te melden via het heen- en weermapje! Dit mapje zit elke dag in
de boekentas.

School

Thuis
4. Klasmail

De mail van onze klas is tweedekleuterklasrvb@gmail.com
Via deze mail kan je terecht bij de juf voor vragen. Ook kan je foto’s
doormailen indien deze gevraagd worden in het themabriefje.
Uitnodigingen voor het oudercontact ontvangen jullie via deze mail. Hou
dus zeker ook je spam in het oog.
Voor afwezigheden wordt gevraagd dit telefonisch te melden aan het
secretariaat van de school.

-

Spelletjeshoek/ experimenteerhoek:

5. Hoeken:
-

Kring:

In de spelletjeshoek kunnen de kleuters met
verschillende materialen zoals dino’s een
fantasiespel spelen en met verschillende
thema- materialen aan de slag gaan en
hiermee experimenteren.

In de kring gebeurt het onthaal. Dit houdt
in:

Goedemorgen zeggen.

Symbool ophangen.

Het weer bespreken.

Vertellen welke dag we zijn.

Daglijn overlopen.
-

Onthaalbord

 Lied: Goeiemorgen allemaal.
 Symbool ophangen.
 Lied: Maandag zwaai ik naar de
maan, …
 Vertellen welke dag we vandaag
zijn, gisteren en morgen.
 Lied: Goedemorgen mevrouw,
goedemorgen meneer Kunt u mij
vertellen wat is het voor weer? …
 Het weer bespreken en de
bijhorende kledij ophangen.
 Godsdienstig moment
 Daglijn overlopen.

-

Godsdiensthoek
Onze godsdiensthoek vinden we in onze kring.

Boekenhoek:
In de boekenhoek vind je een boekenrek en
twee leesstoelen. Hierin kunnen de kleuters
rustig een boekje lezen.

-

Poppenhoek:
De poppenhoek is een huiselijke
hoek, waarbij we het rollenspel
centraal stellen.

-

Autohoek/ blokkenhoek:
In de autohoek spelen de kleuters met auto’s.
Ze leren hierbij enkele belangrijke
kernwoorden: auto, garage, bus, vrachtwagen.

-

Puzzelhoek:
In de puzzelhoek leren de kleuters puzzelen. Ze
leren eerst de rand van de puzzel te maken en
nadien op te vullen.

In de blokkenhoek kunnen de kleuters met
blokken een hoge toren maken, een huis, …
Samenspel wordt centraal gesteld in deze hoek.

-

Computerhoek:

-

Winkelhoek:
In de winkelhoek kunnen de kleuters materialen
aankopen. Ze leren de verschillende producten
kennen en kunnen zich inleven in hun rol als klant of
verkoper.

In de computerhoek kijken de kleuters naar
filmpjes over het thema. Ze leren verstandig omgaan met de computer : niet op reclame klikken,
niet op de toetsen van het toetsenbord klikken. De
kleuters leren tijdens filmpjes of
luisterfragmenten de pauzeknop aan te klikken en
nadien het filmpje verder te laten spelen.

-

Knutselhoek:
In de knutselhoek werken de kleuters aan hun
fijne motoriek en hun creativiteit. De kleuters
kunnen:

Schilderen/ stempelen

Tekenen/ kleuren

Werken met plasticine

…

Zandtafel:
In de zandtafel kunnen de kleuters spelen met de
verschillende materialen en kunnen hierbij
verschillende emmers vullen, het aantal scheppen
zand tellen, … Volgens het aangeboden thema kan
de inhoud van deze zandtafel ook veranderen naar
bijvoorbeeld herfstmaterialen.

-

Snoezelhoek

-

Schrijfhoek/ tekenhoek
In deze hoek kunnen de kleuters met
verschillende materialen oefenen op
de schrijfmotoriek na de lessen
‘schrijfdans’. Ze kunnen de
verschillende bewegingen nabootsen
via opdrachten.

In de snoezelhoek komen de kleuters tot rust
met verschillende sensorische materialen. Dit
kunnen visuele, auditieve of tactiele prikkels zijn
die aangeboden worden.

-

-

Barbiehuis

Tuin en moestuin

In het barbiehuis kunnen de kleuters
verschillende taferelen naspelen en hun
fantasie gebruiken.

-

Fijne motoriekhoek
In de fijne motoriekhoek kunnen de
kleuters verder oefenen op de fijne
motoriek. Dit kunnen de kleuters
doen via verschillende materialen
zoals parels op een touw rijgen,
kralen op een bord met gaten
plaatsen, …

Ook onze tuin en moestuin geven ons veel leer- en
ontdekkingskansen. We kunnen er kennis maken met de natuur.

6. Turndagen
Op maandag en donderdag gaan de kleuters
turnen met meester Imbrecht.

7. Elke dag naar school
Tot slot willen we nog benadrukken hoe belangrijk het is om elke dag
naar school te komen. We vragen ook om stip op tijd te komen.

Samen maken we er een super leuk schooljaar van!

