OUDERINFO
DERDE KLEUTERKLAS
Wat u moeten 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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KLASWERKING
Pompom
We werken met de methode Schatkist. Klaspop Pompom
komt bij ieder nieuw thema voor een probleem te staan.
Vanuit deze probleemstelling gaan de kinderen op zoek
naar een oplossing.
Schatkist stimuleert kinderen in hun totale ontwikkeling.
In een betekenisvolle context worden kinderen uitgedaagd
om samen met elkaar te spelen en zo nieuwe ervaringen
op te doen.
Vanuit hun verwondering en spelbeleving gaan kinderen
samen waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren.
Daarmee zetten ze een eerste belangrijke stap in het
aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn in het
dagelijks leven.
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DAGVERLOOP
Opbouw
De dag verloopt iedere dag ongeveer
hetzelfde. Dit biedt structuur en houvast
voor de kinderen. De dagen bestaan uit:

Vaste momenten
Vaste momenten in de week zijn de
viering op maandag en turnen of
zwemmen op donderdag

08:45

Onthaal
Klassikale activiteit
Werken in de hoeken
Eten, wc

10:20-10:35

Speeltijd
Werken in de hoeken

Klassikale activiteit
12:00-13:15

Middagpauze: eten, wc en speeltijd

Werken in de hoeken
Eten, wc

14:05-14:20
15:10

Speeltijd
Klassikale activiteit
Einde schooldag
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THEMAWERKING
Thema’s

Voor we een thema starten sturen we een themabrief.
Hierin vertellen we kort wat we die week gaan beleven
Aan het eind van een thema sturen we via een mail foto’s door
zodat de kleuters thuis nog eens kunnen laten zien en vertellen
wat ze allemaal gedaan hebben

Themaloos
Tussen de thema’s door is er regelmatig een week waarin we
themaloos werken. Dit geeft de kinderen de kans even tot rust te
komen tussen de thema’s door en met het basisaanbod van de
klas te werken. De juf speelt deze week in op de noden en
interesses van de kinderen op dat moment.
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LETTER – EN CIJFERJUF OP WOENSDAG
Zoem de bij
Op woensdag is juf Laura in de klas.
Samen met Zoem de bij ontdekken ze op
een speelse manier letters.

Roefie de rups
De cijfers ontdekken ze samen met de
cijferrups
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DIGITALE TOOLS IN DE KLAS

 Prowise bord
 iPads
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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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TURNEN EN WATERGEWENNING
Turnen
Met meester Giovanni
Wekelijks op donderdag
(10:35-12:15)

De kinderen dragen turnschoenen
(liefst met velcro-sluiting en naam),
deze blijven ook op school

Watergewenning
Met meester Giovanni
Driewekelijks op donderdag

Wat breng je mee?
Rugzak
Grote badhanddoek
Kleine badhanddoek
Zwemkleding
Ondergoed
Extra stuk fruit of koek
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VERJAARDAG VIEREN IN DE KLAS
We vieren de verjaardag in de klas op de dag
zelf of op de eerstvolgende schooldag na de
verjaardag
We zingen onder andere liedjes, blazen kaarsjes
uit op de verjaardagstaart uit de klas en de jarige
krijgt een kroon op.
Er mag getrakteerd worden met een gezonde
traktatie. Die eten we op tijdens het eetmoment.
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BOEKENTAS
Wat zit er in de boekentas?
Drinkbus met water
Een stuk fruit
Koek in een koekdoos
Boterhammen in brooddoos
Het groene mapje. Hierin komen regelmatig
brieven mee naar huis, controleer deze dus
dagelijks even en maak leeg.

Afspraken:
Het fruit zit in de boekentas zodat het kind het
meteen zelfstandig kan eten (dus eventueel
geschild en in stukjes als het kind dit zo graag
heeft)
Doe bananen in een bananendoosje zodat
deze niet al bruin zijn voor het 10 uur is ;)
De kinderen nemen alles mee in doosjes
zodat we op school geen plastic hoeven weg
te gooien
We drinken alleen water
We eten gezond (geen snoepjes,
chocolade,…)
Voorzie alles van naam zodat we zeker weten
wat van wie is
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PARTICIPEREN
Wij vormen samen één team in
de opvoeding van de kinderen

Wij sturen regelmatig foto’s door via
mail zodat jullie betrokken zijn bij de
activiteiten in de klas
Per thema sturen we een ouderbrief.
Daarin vragen we om hulp bij één van
de activiteiten of om materialen die we
kunnen gebruiken binnen het thema.

“It takes a
whole village to
raise a child”

Voel je vrij om zelf iets voor te stellen!
Wil jij helpen bij een activiteit, eens iets
komen vertellen over jouw beroep,
jullie nieuwe huisdier komen laten
zien,… Laat het zeker weten :)
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CONTACT
In deze tijden is contact helaas niet altijd even makkelijk.
Aarzel zeker niet om ons aan te spreken of contact op te nemen
via mail of Whatsapp! Wij horen graag van jullie :)
juf.julia@denakker.be

juf.laura@denakker.be

+31650583560

+32497199900

Wij communiceren via brieven in de groene mapjes of via mail.
Vergeet deze zeker niet te lezen voor belangrijke mededelingen.
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KIJKJE IN DE KLAS
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LETTER – EN LEESHOEK
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ONTHAAL EN POPPENHOEK
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