OUDERINFO
EERSTE EN TWEEDE
KLEUTERKLAS
Wat u moet weten over schooljaar 2020-2021

TEAMVOORSTELLING
Eerste kleuterklas | Julesklas

Juf Carolien
Contactjuf voor ouders,
instappers en kleuters uit 1KO

Juf Stefanie
Kinderverzorgster
Aanwezig op woe en do

35 Jaar
Getrouwd
Mama van Nena en Frie
Houdt van tuinieren en koken

32 Jaar
Getrouwd
Mama van Eden en Liv
Houdt van leuke dingen doen
met haar gezin
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TEAMVOORSTELLING
Tweede kleuterklas | Loeloeklas

Juf Sophie

Juf Lotte

 Contactjuffen voor ouders en kleuters uit 2KO
Aanwezig op ma, di en woe (oneven week)

Aanwezig op woe (even week), do en vrij

29 jaar
Getrouwd
Mama van Miel
Houdt van chocolade en wandelen

30 jaar
Getrouwd
Mama van Ioa en Hiro
Houdt van zingen en bloemen
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TEAMVOORSTELLING
Derde kleuterklas | Pompomklas

Juf Julia
Klasjuf van 3KO

Juf Laura
Letter – en cijferjuf in 3KO
Spelend en lerend voorbereiden op L1

Aanwezig op ma, di, do en vrij

Aanwezig op woensdag

22 jaar
Houdt van wandelen met hondje Luna,
paardrijden en creatief bezig zijn

24 jaar
Houdt van lezen, lekker uiteten
& family-time!
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TEAMVOORSTELLING

Juf Innes
Zorgjuf kleuters
Aanwezig op vrijdag

Meester Giovanni
Turnmeester kleuters
Aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag

24 Jaar
Houdt van reizen,
wandelen en ijsjes

34 Jaar
Getrouwd
Papa van Dante
Houdt van lekker eten, sporten,
voetbal, weggaan met vrienden.
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ONZE MISSIE
ZORGONDERWIJS, MEER DAN GEWOON …
Wij bieden elk kind zorgonderwijs
kwaliteitsvol
op maat

door permanente vorming
vanuit een degelijk onderwijsaanbod  Methode Schatkist van Zwijsen
met inzet van digitale tools
 We kiezen bewust voor Apple School Management door integratie van iPadgebruik in de klaswerking
door teamonderwijs
 We kiezen bewust voor teamonderwijs om onze missie krachtige handen en voeten te geven

Christelijk

in een Bijbels referentiekader
gebaseerd op Christelijke waarden en normen
als navolger van Jezus Christus
vanuit het credo: Heb je naaste lief als jezelf
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ZORGONDERWIJS OP MAAT
Wat dit betekent in onze kleuterwerking illustreren we u a.d.h.v. enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Een kleuter toont veel interesse in letters en cijfers en heeft nood aan meer uitdaging dan
het basisaanbod dat in de klas aanwezig is.
Om aan deze zorgbehoefte tegemoet te komen kan deze kleuter op woensdag aansluiten
bij 3KO om samen met juf Laura verder alle cijfers en letters te ontdekken.
Voorbeeld 2:
Een kleuter uit de tweede kleuterklas heeft het nog erg moeilijk met knippen en de fijn
motorische handelingen hierbij. De kleuter krijgt de kans om deel te nemen aan de
uitdagingen die de eerste kleuterklas hierin te bieden heeft. Zo zal hij of zij uitgedaagd
worden om aan de techniek te werken en leert hij bij in een veilige omgeving, op zijn of
haar tempo.
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ZORGONDERWIJS OP MAAT
Voorbeeld 3:
Wanneer een kleuter uit de eerste kleuterklas erg sterk is op talig of wiskundig
vlak, kan hij of zij deelnemen aan de talige of wiskundige activiteiten die
aangeboden worden aan de kinderen van de tweede kleuterklas

Voorbeeld 4:
Merken we op dat je kleuter te veel druk ervaart bij bepaalde activiteiten, of last
heeft van faalangst, dan laten we hem of haar op het tempo groeien hierin. Er
kan dan meer tijd uitgetrokken worden of er kan gewerkt worden in kleinere
groepen om succeservaringen te boeken.
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SCHOOL MET DE BIJBEL
Vieringen
We hebben wekelijks op maandag een viering
met alle kleuterklassen en de 1ste graad samen.

Bijbelverhalen
Iedere week werken we rond een nieuw
Bijbelverhaal. In de ouderbrief kunt u vinden rond
welk verhaal we iedere week werken zodat jullie
hier thuis nog eens over kunnen praten
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WIE ZIJN JULES, LOELOE EN POMPOM?
Jules, Loeloe en Pompom zijn klaspoppen die samen en alleen allerlei avonturen
beleven. Ze zorgen bij de kleuters voor verbinding en herkenning.
Elke klas heeft een eigen klaspop:
Voor de instappers en K1  Jules
Voor de kleuters uit K2  Loeloe
Voor de kleuters uit K3  Pompom

Ze bieden de kleuters een houvast in het verloop en de structuur van de dag.
Onze kalenders zijn hierop afgestemd, onze groepsnamen hebben dezelfde naam.
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KLASWERKING 1N 1 KO EN 2KO
Altijd als eens een vliegje willen zijn in onze klas?
Vlieg met ons mee!
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STARTMOMENT
8u40: de bel gaat!
 samen naar de klas
 jas en boekentas in persoonlijke mand in de kring

8u45: onthaal/verwelkoming
 welkom door juf Carolien
 de dag- en weerkalenders
 zonnetje van de dag wordt gekozen
 Dit alles aan de hand van leuke liedjes
Verzorging van de pamperkindjes en andere noden door juf Sophie of juf Lotte
.
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HOEKENWERK
9u15  keuze-activiteiten in de verschillende klashoeken
Keuze aanbod:

In de kring staat een mand gevuld met allerlei materialen.
Bijvoorbeeld 4 borden, 5 penselen, 4 bouwblokken, ...
Ze kiezen om de beurt een voorwerp uit de mand en wandelen er mee naar de
juiste hoek of tafel en gaan van start.
Ook de werkmomenten worden overlopen en kleuters worden aangesproken om
naar een tafel te gaan.
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ETEN EN SPEELTIJD
10u00  eetmoment in de polyvalente zaal
Ze eten in de voormiddag een stuk fruit
en eventueel 1 boterham.

10u20  speeltijd
De kleuters spelen op de speelplaats aan de kleuterblok
Leerlingen uit het lager mogen hier ook spelen.
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NA DE SPEELTIJD
10u35  keuze-activiteiten
De kinderen gaan verder met hetgeen ze bezig waren of
kiezen opnieuw voor een andere hoek/activiteit

11u30  rustmoment
De kleuters verzamelen zich in de Jules –of Loeloegroepen
Er wordt een verhaal voorgelezen, een lied gezongen, gedanst of
een kringspel gespeeld. Hier is ook zeker tijd voor een vertelronde.
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MIDDAGPAUZE
12u00  eetmoment in de polyvalente zaal
Nu is het tijd voor boterhammetjes.
Wij verwachten van de kleuters dat ze opeten wat ze bij hebben.
Mocht dit niet nodig zijn voor uw kleuter dan horen we dit graag.

12u35  speeltijd
De kleuters genieten van een langere tijd buiten.
Er is veel speel – en rollendmateriaal aanwezig waardoor ze veel kunnen bewegen
en samen plezier kunnen maken.
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BEGELEID VRIJ SPEL
13u15  keuze-activiteiten aan de hand van begeleid vrij spel.
De kinderen mogen vrij kiezen in welke hoek ze willen spelen en wij spelen als juffen
mee. We geven hen nieuwe ideeën over hoe ze kunnen spelen, laten hun nadenken
over problemen, zorgen dat ze zich langere tijd kunnen bezighouden met een spel
en hebben oog voor wat ze doen, zeggen en spelen.
We observeren de kleuters gedurende de hele dag : Waar speelt het kind?
Met wat en met wie speelt hij? Wat voor spel wordt er gespeeld?
Hoe voelt het kind zich? Wat vertelt het kind?
Welke interesses ontdekken we? Waar kunnen we nog aan werken?
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EINDE VAN DE DAG
14u20  eetmoment
Bij het laatste eetmoment eten de kleuters hun koekje op.
We proberen erg in te zetten op het drinken doorheen de dag maar mocht je
merken dat de drinkbus niet goed leeg gedronken is, geef je ons dan meteen een
seintje?
Na het laatste eetmoment zingen we nog liedjes, spelen we spelletjes in de kring.
Ook legt juf Carolien Jules samen met de kleuters te slapen.
15u00  jassen aan, kaftjes uitdelen
15u10  tijd om naar huis te gaan!
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ZELFREDZAAMHEID | TOILETBEZOEK
We werken voortdurend aan het stimuleren van de zelfstandigheid van alle kleuters.
Jasjes aandoen, boekentas verzorgen,
brooddoos zelf open en dicht maken, opruimen, …

Doorheen de dag spreken we de kinderen regelmatig aan om naar het toilet te gaan.
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ZINDELIJKHEIDSTRAINING
Elk kind bepaalt zijn eigen tempo.
Ook in onze klas krijgt elk kind de tijd om hieraan te werken.
Zindelijkheidstraining is een proces dat we samen met jullie als ouders doormaken.
Indien je kindje nog niet zindelijk is, geef je dit allemaal mee met je kind:

- reservekledij (met naam)
- een pak luiers (met naam)
- een pak natte doekjes (met naam)
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WAT ZIT ER IN HET BOEKENTASJE VAN JE KLEUTER?
- Brooddoos gevuld met een aantal boterhammen.
Met voorkeur voor gezond beleg.

- Een drinkbus gevuld met water (zonder toegevoegde smaak)
- Een stuk fruit.
Dit moet niet geschild of gesneden zijn,
hier nemen wij graag de tijd voor in de klas.
- Een koekje zonder verpakking in een koekendoos.

- Dit alles voorzien van een naam !
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HOERA! JE KLEUTER IS JARIG!
Dit vieren we door op de dag zelf te zingen,
een kroon te knutselen en je kleuter te schminken.
We kiezen voor een verjaardagsfeest per maand,
zodat alle kleuters die in dezelfde maand jarig zijn
samen kunnen trakteren voor alle kleuters.
We brengen je als ouder steeds op de hoogte wanneer het traktatiefeest
zal doorgaan en voor hoeveel kinderen jullie een traktatie mogen voorzien.
Uiteraard geheel vrijblijvend dus niet verplicht.
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HOERA! JE KLEUTER IS JARIG!
Is je kleuter de enige die jarig is in een maand?
Geen probleem, wij voorzien zelf ook lekkers.

Is je kleuter jarig in een vakantie of in het weekend?
Geen probleem, hij/zij wordt gevierd de eerstvolgende schooldag.
Wij kiezen steeds voor een gezonde traktatie.
Enkele voorbeelden zijn cake, fruit, wafels of cupcakes.
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1, 2, 3, 4 HUP NAAR ACHTER, HUP NAAR VOOR
 wekelijks 2 lesuren lichamelijke opvoeding
 gegeven door meester Giovanni.
 apart gegeven aan beide groepen.
 op donderdag en vrijdag.
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TURNEN: WAT HEEFT MIJN KLEUTER NODIG?
 naar school in makkelijke sportkledij (joggingbroek)
 turnschoentjes voorzien van naam (deze houden we op school)
Graag sportschoentjes met een velcro-sluiting.
Dit maakt het makkelijker voor uw kleuter om de schoentjes zelfstandig
aan- en uit te krijgen.

We willen optimaal gebruik maken van de onderwijstijd en de meester
zoveel mogelijk tijd van het lesuur te laten benutten om uw kind te laten
bewegen en stimuleren op motorisch vlak.
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WEETJES
Op dinsdag en donderdag krijgen de kleuters
melk bij de boterhammetjes.

Op dinsdag is het Fruitdag, op deze dag krijgen de kleuters
van de school een lekker stuk fruit of groente.
Enkel brooddozen, drinkbussen, fruitdozen en koekendozen zijn
toegestaan op school. Graag met een naam erop !
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WIJ ZIJN BEREIKBAAR VOOR JULLIE !

Wij vinden een open en rechtstreekse
communicatie heel belangrijk !
Samen vormen we een team in de
opvoeding van je kind.
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COMMUNICATIE
 via mailverkeer of via ouderbriefjes in het groene kaftje
(zie boekentas). Dit kaftje moet na het leegmaken door u als
ouder opnieuw in de boekentas gestoken worden.
Zo kan het telkens met nieuwe informatie gevuld worden.
 een briefje kleven op de brooddoos van je kleuter met je vraag
of mededeling. Zo komt de boodschap snel bij ons terecht!
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CONTACTGEGEVENS
kleuterteam@denakker.be
kinderverzorgster@denakker.be
juf.carolien@denakker.be
juf.lotte@denakker.be
juf.sophie@denakker.be
juf.innes@denakker.be

turnmeester@denakker.be
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BEDANKT
Dank je wel lieve ouders
voor jullie
vertrouwen in ons.
Wij hebben er zin in!
Gods zegen
het kleuterteam
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