Welkom in de
‘Nellie en Cezar’
Klas

DAGVERLOOP:
Ochtend:
Vanaf 8u25 tot 8u45 worden de kleuters onthaald
aan de poort en starten we in de klas met een open
onthaal. Zo kan elke kleuter rustig en op zijn eigen
tempo wennen en zich thuis voelen.
In de gang zetten we de boekentas in het paarse
boekentassenrek en hangen de jas op bij het eigen
kentekentje aan de kapstok.
In de klas starten we met het open onthaal en
mogen ze vrij spelen. Zo kan de juf elke morgen
rustig inspelen op de persoonlijke noden en
behoeften van de kleuters. ( een praatje,
knuffeltje, spelletje, ...)
Probeer je zeker op tijd te zijn voor het invullen van
het aanwezigheidsregister?
Moment na het open onthaal:
Aan de hand van een liedje verzamelen we allemaal
in de onthaalhoek, hier ontmoeten we elkaar.
We gebruiken verschillende kalenders in de klas: de
aanwezigheidskalender, de dagkalender, de
weerkalender, de weekkalender met elke dag een
ander kleurtje, de liedjes en versjes kalender,… In de
onthaalhoek hebben we ook een gebedshoekje en
elke morgen steken we hier gezelligons kaarsje aan
en zeggen ons welkomgebedje op.

-

Op donderdag en vrijdag namiddag vervangt JUF
Céline mij in de klas.

Spelmoment:
In de klas voorzien we verschillende activiteiten:
Klassikale activiteiten: Aanleren van een liedje,
versje, een verhaal vertellen, poppenspel, yoga,
bewegingsexpressie,… Hier maken we het gezellig,
ontmoeten we elkaar en komen we tot rust.
Vrij spelen: De kleuters maken een keuze tussen het
afwisselend aangeboden speelgoed op de tafels en
in de hoeken. In de buitenklas is een leuke
bewegingsruimte voorzien. Doordat we soms
meespelen kunnen we hen spel ideeën geven,
waardoor ze nieuwe inzichten ontdekken.

Kleuters leren/ontdekken door zelf te spelen.
Geleide activiteiten: Juf
doet iets met een groepje
kleuters (vb. knutselen,
koken, waarneming rond
het thema, een
spelletje,…) Juf en
kleuters gaan samen op
ontdekking.
De jongste kleuters leren vooral door
experimenteren, uitproberen, ....
De activiteiten sluiten aan bij een thema waar we
rond werken in de klas. De duur/keuze van elk
thema zal afhangen van de interesses van onze
kleutertjes en aangepast worden indien nodig..
Wanneer je thuis iets hebt wat ons thema kan
verrijken, mag je dit zeker meegeven met je kleuter.
( graag wel de naam van je kleuter hierop noteren)
Eetmoment:
Geef elke dag een beetje fruit en/of een koekje voor
het 10-uurtje mee. Geen snoep op school en geen
koeken met chocolade errond! Liefst ook geen
yoghurt, pudding,…
De koekjes mag je thuis uit de verpakking halen
en in een koekendoosje stoppen.
De kleuters mogen een flesje met water meenemen
naar school, geen frisdrank!
Drank in blik of brik is niet toegestaan! → Een
flesje met sportdop knoeit het minste en is makkelijk
bij te vullen en indien nodig te vervangen.
Woensdag = fruitdag! Geef je kleuter die dag geen
koekje mee, wel een stukje
fruit. Het zou handig zijn moest
je het al kunnen schillen en
snijden.

-

-

Een gezonde boterham mag
ook, meestal hebben ze wel
honger op woensdag!
Graag overal de naam op
schrijven, zo kan er niets
verloren gaan.

Als je vragen hebt mag je altijd
langskomen.
carla.bogaerts@kleinereus.be

Toiletmoment + handen wassen:
We verwachten van 3-jarigen dat ze zindelijk zijn.
Natuurlijk mag en kan een ongelukje altijd
gebeuren.
Hiervoor hebben we voldoende reservekledij op
school.
We leren de kleuters om zelfstandig hun handjes te
wassen na het toiletmoment.

Iedereen is welkom!

Algemeen:
Foto’s komen op onze schoolwebsite : klas: K1b
Naar de opvang = sleutelhanger aan het
boekentasje! Gelieve indien nodig ook de
sleutelhanger te verwijderen om misverstanden te
vermijden.
Geen speelgoed meegeven naar school, enkel op
vraag van de juf als aansluiting bij een thema!
2x turnen we in de turnklas met juf Nelly aan de
kerk → Turnpantoffels zijn niet nodig. We gaan ook
2x per week +/- een half uurtje lopen rond het
pleintje aan de kerk voor het Daily Mile project om
de concentratie in de klas te verbeteren.

-

Juf Carla
3-jarigen

Verjaardag:
We vieren de jarige kleuter in de klas en maken er
samen steeds een gezellige dag van!
Je kleuter mag trakteren met een droge koek, cake of
wafel. Geen speelgoed, snoep, chips,
chocoladetaart...
Je kind krijgt na de schooldag de verjaardagstas
mee naar huis. In deze tas zit de knuffel ‘Nellie of
Cezar’, een boekje, een kleurplaat, een cadeautje, ...
Deze tas mag met je kleuter één dag mee naar huis,
maar moet ’s morgens weer mee terug naar school
voor de andere kleutertjes!
Wees aub voorzichtig met de materialen. Zo blijft de
verjaardagstas een leuke activiteit voor alle
kinderen!! (kan afwijken omwille van corona)
Wanneer je je kleuter op een andere dag wil vieren
(vb. je kleuter is jarig in het weekend of vakantie),
zou het leuk zijn dat je de juf even aanspreekt om
een dag af te spreken.

-

-

-

-

2x per schooljaar wordt er een schoolrekening mee
gegeven. Betalingen gebeuren via de
schoolrekening. We werken ook met een
maximumfactuur .
Verfschorten zijn er in de klas, maar je kleuter kan
toch vuil worden. Graag speelkleding aandoen.
Briefjes van school worden meegegeven in de
boekentas. (of per mail!) Controleer dus best
regelmatig de boekentas van je kleuter!
Indien er zorgen zijn, spreek gerust de juf, de
gokleerkracht (juf Ilse) of de directie aan. We
helpen jullie graag verder.
Omdat zakdoeken vaak vergeten worden, vragen
we bij het begin van het schooljaar aan je kleuter een
doos papieren zakdoekjes mee te geven + een
huisvuilzak.
Bij het naar huis gaan blijven onze kleuters in de
klas. Wil je daarom aan de Paro gaan staan (bij de
prent van Nellie en Cezar) om je kleuter
af te halen, zodat we goed door het venster kunnen
zien welke kleuters we kunnen doorsturen.
Veel plezier, samen zorgen we voor een super
gezellig schooljaar!

