Word jij binnenkort 2,5 jaar? Dan mag je naar school
komen! Ben je al benieuwd naar wat je daar zoal te
wachten staat? Kijk dan hier verder of gerust contact
op om een kijkje te komen nemen in de klas. Juf Siegrid
en klaspop Miel zullen je van harte verwelkomen!

Tring, tring, opstaan,
’t is tijd om naar school te gaan.
Met mijn nieuwe kleren en mijn nieuwe
tas,
ga ik voor het eerst naar de kleuterklas.
Daar zijn heel veel kindjes bij elkaar.
O, wat leuk! Wat doen ze daar?
Spelen in de poppenhoek,
plaatjes kijken in een boek,
verven met een grote kwast,
kijken of de puzzel past.
En met Miel als klaspop erbij,
is er meteen een vriendje voor jou en mij!

NEEM SAMEN MET MIEL EEN KIJKJE IN ONZE KLEUTERKLAS…

Als ik op school kom, hang ik
mijn boekentas aan de kapstok
en mag ik op de speelplaats
spelen. Bij koud weer of
regenweer spelen we binnen
in de zaal.

08.40 IN DE RIJ STAAN

Hop! Hop! Hop! Paardje in galop.
Hop! Hop! Hop… en Stop.
1,2,3,4,5

Daarna gaan we samen
naar de klas en hang ik
mijn jas aan de kapstok. Ik
heb ook mijn eigen
symbooltje en/of foto.

0.900 ONTHAAL
Als ik klaar ben mag ik in de zithoek
gaan zitten. Samen met juf Siegrid
zingen we het goeiemorgenlied. We
kiezen dan een kindje van de dag en
zeggen ons weerversje op . Daarna
kijken we op de daglijn wat we zoal
gaan doen vandaag.

We kijken door de ruiten, welk
weer is het buiten?
Zien we de zon of zien we de
wolken?
Hangt er veel mist, of is het
regen?
Is het erg koud, of valt er wat
sneeuw?

WEERKALENDER

Eerst zitten we in de
kring, dan gaan we
spelen…Na het spelen
gaan we naar het
toilet…

DAGLIJN

Daarna mag ik spelen in
verschillende hoeken van
de klas. In de poppenhoek,
bouwhoek, bewegingshoek,
boekenhoek of ik mag aan
tafel kleuren, schilderen,
knippen,…

09.15 SPELEN IN DE HOEKEN

BOEKENHOEK

POPPENHOEK

BOUWHOEK

KNIPPEN

BEWEGINGSHOEK

TEKENEN

09.45 TOILET

OPRUIMEN

Na het spelen
gaan we naar
het toilet in
ons klasje.

OPRUIMEN, OPRUIMEN
DE KLAS STAAT OP ZIJN KOP…

10.00 MELK OF FRUIT

Op maandag,
woensdag en vrijdag
drinken we melk. Op
dinsdag en vrijdag
eten we fruit.

10.00 JASSEN

10.20 SPEELTIJD

SPEELWEIDE

SPEELPLAATS

We komen terug in de klas. Er is eerst een korte activiteit met de juf. Dit kan een taalactiviteit, een
wiskundige activiteit, een verhaal… zijn. Dit duurt zo’n 20-tal minuten en daarna werken we verder in
groepjes in de verschillende hoeken.

11.50 MIDDAG

13.15 SLAPEN

Grom, grom,
grom mijn buikje
is aan het
grommen.
SLAAPJUF ANN

13.15 GODSDIENSTMOMENT
Amen…

Daarna is er veel tijd om naar hartenlust te spelen en te experimenteren met het speelgoed in de
verschillende hoeken. We spelen tot aan de speeltijd en na de speeltijd wordt er nog even verder
gespeeld tot het tijd is om op te ruimen. De dag wordt afgesloten met een korte activiteit samen in
de zithoek. Zo wordt de klasdag op een rustige manier afgerond

16.00 NAAR HUIS

Ik wacht op de bank.
Als ik mijn naam
hoor mag ik naar
huis.

Algemene weetjes:

Twee keer in de week
mag ik turnen met juf
Greet.

JUF GREET

• De jarigen worden telkens op het einde van de maand in het zonnetje gezet. De kleuterleidsters
bereiden iets in de klas (bvb. fruitsalade, pudding, pannenkoeken…) dat dan met iedereen samen
wordt opgegeten. Op zijn/haar verjaardag zelf, krijgt de kleuter een zelfgemaakt kroontje en wordt er
gezongen. De kleuters zelf brengen geen traktaat mee naar school.

• Af en toe komt kinderverzorgster Annemie een handje helpen in de klas.

JUF ANNEMIE

• Op school is er ook een snoezelruimte aanwezig waar de kleuters elke week in kleine groepjes
naartoe gaan. De bedoeling van het snoezelen is om de verschillende zintuigen van de kleuters te
prikkelen, maar op zo’n manier dat het ook rust creëert. In de snoezelruimte zijn lichtjes in
verschillende kleuren aanwezig die gedimd kunnen worden, blacklights en materiaal dat fluoresceert
onder dit licht, een ventilator, rustige muziek,… De ruimte is ook verduisterd en het materiaal wordt
regelmatig aangepast en veranderd.

Alle praktische info nog even op een rijtje:
-Uw kleuter kan naar school komen vanaf 2,5 jaar en daarbij zijn er zeven instapdata:
•
•
•
•
•
•
•

Begin september (bij het begin van het nieuwe schooljaar)
Begin november (na de herfstvakantie)
begin januari (na de kerstvakantie)
1 februari
februari (na de krokusvakantie)
april (na de paasvakantie)
mei (na Hemelvaart)

-Voor elke instapdatum is er een instapuurtje voorzien. Tijdens dit uurtje worden de nieuwe kleuters
uitgenodigd om al eens in de klas te komen kijken en meespelen. Zo kunnen ze al eens wennen aan
het leven in de klas.

Heb je nog vragen of heb je interesse? Neem dan zeker contact op:




057/ 20 65 44
augustijnen@cdi-ieper.be

