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• Turnen
Op maandag en vrijdag wordt er geturnd.
Hiervoor heeft uw kleuter turnpantoffels nodig die we in de school bewaren in een turnzak.
Gelieve deze zo snel mogelijk mee te geven en van naam te voorzien.
Voorts vragen wij om uw kleuter die dagen gemakkelijke kledij aan te doen.
• Verjaardag vieren
Hiervoor zijn er schoolafspraken. Wij vragen om geen snoep of speelgoed uit te delen aan
de andere kleuters. Een gezond tussendoortje, een cake… kunnen we samen opeten in de
klas.
Verjaardag vieren is heel speciaal, niet alleen voor de jarige maar ook voor alle kleuters en
de juf !
Wij zijn echt niet zulke fuifnummers maar toch willen wij er iets leuk van maken.
Daags voor zijn/haar verjaardag krijgt de jarige een lege koffer mee naar huis. In dat
koffertje mag de jarige allerlei dingen steken die hij/zij graag mee neemt naar de klas.
Maar opgelet het moet wel allemaal in de koffer kunnen! (gezelschapsspel, CD van de
favoriete groep, een pop, een auto,…)
Samen met de vriendjes van de klas wordt er dan gedanst, gespeeld, naar muziek
geluisterd,…
Als afsluiter van de feestdag zetten we de kroon op en zingen we ons verjaardagslied.
Nu nog het koffertje weer vullen want alles gaat netjes mee terug naar huis. De volgende
schooldag brengt de jarige het lege koffertje terug mee naar de klas.

• Fruitdag
Om gezond eten te stimuleren, is woensdag onze fruitdag.
Geef die dag uw kleuter geen koek maar fruit mee. Gelieve het fruit te schillen, dit
bespaart ons heel wat tijd. Een banaan geef je best ongeschild mee.

• Koeken en drank
Om de afvalberg in onze school te beperken, vragen wij om koeken uit de verpakking in
een koekendoosje mee te geven. Koeken met chocolade zijn niet toegestaan.
In de klas drinken wij allemaal water. U hoeft dus geen drank mee te geven. In de
kleuterrefter is er keuze tussen melk of water. Wij zorgen voor bekers in de klas.

•

Ineten
Onze boterhammetjes eten wij op in de klas. Wij voorzien water of melk.
Warm eten of soep kan je inschrijven via de website. Ouders, grootouders die hun
kleuter s middags afhalen, mogen wachten in de gang aan de trap.

• Heen en weer tasje
Jullie heen en weertasjes van vorig jaar zijn doorgegeven en volgen mee je kleuter. Bij
verlies krijg je een 2de zakje maar dit komt dan wel op de rekening.
Brieven worden mee gegeven naar huis in het tasje. Het is handig als iedereen de volgende
dag het tasje terug meebrengt naar school met de eventuele ingevulde documenten. Elke
kleuter krijgt één tasje ter beschikking voor zijn hele kleuterperiode.
• Doremi
Er wordt in de klas niet gewerkt met Doremi. Het nemen van Doremi is dus geheel
vrijblijvend. Er is enkel mogelijkheid voor het nemen van een jaarabonnement.
• Briefwisseling
Themabrieven aangaande het klasgebeuren sturen we door via de schoolwebsite. Wij
vragen de medewerking van de ouders om dit goed mee op te volgen. We proberen er ook
telkens leuke foto’s bij te zetten.
De nieuwsbrief van de school staat maandelijks op onze schoolwebsite.
•

Voorbereiding 1ste leerjaar

Integratie K3-L1
Op verschillende momenten, verspreid over het schooljaar, doen onze klas en het 1ste
leerjaar aan integratie. Deze momenten worden verschillend ingevuld.
Voorbereidend lezen
Vaardigheden rond klanken en letters zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van
geletterdheid bij de 4 en 5 jarigen. Daarom gaan we met klanken en letters aan de gang.
Gelukkig hebben we enkele vrienden in de klas die ons daarmee gaan helpen.
‘Nand’ de olifant helpt met zijn grote oren om goed te leren luisteren. We luisteren naar
geluiden, om ze daarna te herkennen en te benoemen. We zeggen woorden na in de juiste
volgorde of zoeken dezelfde woorden. Allemaal spelletjes waar we onze oren zeker voor
nodig gaan hebben.
‘Pip’ de papegaai blijft ons herhalen. Hij helpt ons ook de woorden te tellen in een
Zin.
‘Rik’ de kikker springt samen met ons de lettergrepen.
‘Jaap’ het schaap kan alleen maar rijmen.
‘Saar de slang’ helpt ons op zoek te gaan naar de beginklanken ssssss

‘Sjakie’ de slak praat alleen in losse klanken. Zo proberen we samen met hem woorden in
klanken te gieten of klanken samen te voegen tot woorden.
Ook de leesrichting (van L naar R) zal aangeboden worden, we zetten op onze linkerhand
een kruisje zo kunnen we onze stempel in de linkse hoek zetten , hulpmiddelen die we
gebruiken om bv een prentverhaal in de juiste volgorde te leggen.
Voorbereidend schrijven
D.m.v. “Schrijfdans” oefenen we onze fijne motoriek groots (vanuit ons hele lichaam).
Aansluitend hanteren we de “ik-pen”methode, een methode die ons vertrouwd maakt
met schrijven.
Een juiste pengreep en schrijfhouding zijn van groot belang om goed en verzorgd
te kunnen schrijven!

Voorbereidend rekenen
Ook hier hebben we vrienden die ons gaan helpen.
‘Snoes’ onze sorteerpoes helpt ons bij het sorteren en vergelijken van dingen.
‘Sam’ de schildpad, waaraan iedereen zich ergert. Hij komt altijd te laat op afspraken en
verslaapt zich vaak. Hij heeft een wekkertje gekregen maar weet nog niet zo goed hoe
hij daar mee moet werken.
Met ‘Lisa’ het lieveheersbeestje valt bijna geen gesprek te voeren want ze blijft alles
tellen wat ze ziet.
‘Raf’ de giraffe wil steeds de grootste zijn en ‘Wanda’ de panda de zwaarste. Met
weegschaal en meettoestellen gaan ze dit uitzoeken samen met de kleuters.
‘Oelie’ de uil lijdt aan geheugenverlies. Waarschijnlijk is hij een keer tegen een boom
gevlogen maar dat is niet zeker. Hij kan het zich niet meer herinneren. Oelie raakt vaak
spullen kwijt want hij vergeet steeds waar hij ze heeft neergelegd. Gelukkig kunnen wij
hem helpen zoeken en leren hem begrippen als: naar voren, omhoog, naar links, rechts….
• Takenbord en keuzebord
D.m.v. het keuzebord leren de kleuters kiezen en plannen. Voor de juf is het een
dankbaar instrument om de interesses van de kleuters te observeren.
Via het takenbord wordt elke kleuter individueel aangesproken een opdracht uit te
voeren binnen een bepaalde tijdsspanne. Hierdoor differentiëren we naar de noden van

elk kind. De kleuter mag kiezen wanneer hij deze taak doet, hierdoor leert hij/zij
plannen.(=moetje)

• Taakspanning en werkhouding
Een taak aanvatten, volhouden en ook afwerken is heel belangrijk maar niet gemakkelijk.
We bouwen dit stelselmatig op. Natuurlijk is je kunnen concentreren een eerste
vereiste hiervoor. Geleidelijk aan groeien de kleuters hierin.
• Oudercontacten
Natuurlijk worden jullie als ouder ook betrokken bij de evolutie van uw kleuter. Volgende
oudercontacten zijn gepland:
do 23 november 2017 of di 28 november 2017
do 3 mei of di 8 mei 2018
• Diploma-uitreiking
Zoals het echt hoort, krijgt uw kleuter op het einde van de kleuterschool een diploma.
Noteer alvast in uw agenda dat deze uitreiking doorgaat op donderdag 28 juni 2018
om 15.30 uur. Want u als ouder bent dan Vip genodigde!

• Zwemmen
Vanaf het 3de trimester gaan we met de 5-jarigen zwemmen.
Helpende handen zijn meer dan welkom! De zwemdagen worden zo snel mogelijk meegedeeld.

•

Nuttige tips

Vuile neuzen? Gelieve een doos zakdoekjes mee te brengen.
In onze klas is er voldoende speelgoed voor alle kleuters, je
eigen spulletjes laat je best thuis.
Indien je kleuter van buitenaf extra ondersteuning krijgt
gelieve dit door te geven aan de juf, dit kan belangrijk
zijn. Vb logo, kine,…

We werken meestal 2 weken rond een bepaald thema , dit zal bekend gemaakt
worden via mail. Indien jullie hier omtrent materialen hebben, zijn ze zeker welkom.
Gelieve alles van naam te voorzien. Bedankt!

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet om ons aan te spreken.
Mailen kan ook: hildevanopstal@sleutelhof.be

