Welkom in onze
onthaalklas!

FF
wat

Fijn! Je kindje komt naar onze school!
wat verwachten we (al een beetje…)
● Taal: je kindje kan zich al wat verstaanbaar
maken.
● Zelfredzaamheid: je kindje probeert zelf zijn jas
aan en uit te doen, boekentas te nemen,...
● Zindelijkheid: je kindje geeft aan dat het naar toilet
moet en gaat vlot mee met de juf.
● Afscheid nemen: je kindje is al eens zonder jou
ergens geweest en weet dat je altijd terugkomt.
Hou het afscheid kort en duidelijk!
● Middagdutje: je kindje kan al 2 dagen zonder
dutje, er wordt niet geslapen in onze klas.

Zo verloopt een dag in onze klas…
08u20: individueel onthaal en vrij spel
08u45: klassikaal onthaal en kalenders (aanwezigheid, weer, dagverloop)
09u00: kort taal-, muziek-, bewegings- of wiskundeactiviteitje
09u10: toiletbezoek
09u15: Expressie-activiteit (schilderen, kleven, kleuren, knippen, kleien,
scheuren, tekenen,...)
09u45: fruit eten en toiletbezoek, klaarmaken voor speeltijd
10u30: speeltijd
10u45: Expressie-activiteit, muzische activiteit, leerwandeling, huishoudelijk
spel, spelletje, gezelschapsspel,...
11u40: opruimen, spel, lied of verhaal en klaarmaken voor de middag
(toiletbezoek, jassen aan)
12u10: middagmaal en speeltijd
13u30: Vrij spel
14u15: opruimen en toiletbezoek
14u35: speeltijd
14u50: verhaal en afsluiten van de schooldag

Onze klasschikking
Een 2,5-jarige heeft veel ruimte nodig om te kunnen bewegen.
Daarom staat onze klas niet te vol en is ze overzichtelijk.
De kinderen kunnen nog niet lang met hetzelfde speelgoed
bezig zijn en wisselen dus snel van hoekje. Dat mag!
De klasschikking is niet helemaal vast, die wisselt soms
naargelang ons thema, wanneer we meer plaats nodig hebben
of gaan feesten… Dan maken we bv een lange feesttafel!

Onze hoeken
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Onthaalhoek
autohoek
constructiehoek en klein fantasiespeelgoed
poppenkamer
boekenhoek
knutselhoek
puzzelhoek
gang: zandtafel en fietsen

onthaalhoek

Onthaalhoek
In onze onthaalhoek gaan onze klassikale momenten door.
‘s Morgens hangen we ons kentekentje aan de
aanwezigheidskalender, bekijken we welk weer het is en
overlopen we de dag ahv onze daglijn.
Tijdens de dag vertellen we er verhaaltjes, doen we
waarnemingen, spelen er spelletjes, vieren verjaardagen,...

Kalenders

weerkalender

aanwezigheidsbord

‘zieke beren’ (afwezigen)

Autohoek
De autohoek bevindt zich vlakbij de onthaalhoek en die mag dan ook
helemaal gebruikt worden om met de auto’s te spelen!

Constructiehoek en klein fantasiespel

Constructiehoek en klein fantasiespel
In deze hoek mogen de kinderen bouwen met de blokken en
spelen met het speelgoed dat op de tafels staat en in de
kasten zit.
Maar… op sommige bakken staat een klein rood ‘Nijntje’.
Dat wil zeggen dat met die bakken op dit moment niet
gespeeld mag worden. Het aanbod wisselt regelmatig, zodat
de kinderen voldoende afwisseling krijgen.
Ook op sommige kasten hangt een groter rood ‘Nijntje’: dit
zijn de kasten met boeken en materiaal van de juf.
Wanneer er niks hangt, mogen de kinderen het materiaal vrij
gebruiken.

Poppenkamer

Poppenkamer
In onze poppenkamer bootsen de kinderen huiselijke
situaties na. Er staat niet te veel materiaal in de kastjes,
anders wordt het al snel een rommeltje.
Ook hier wisselt het aanbod regelmatig om het spel levendig
te houden.
Met de buggy’s mag rondgereden worden in de klas, maar
het andere speelgoed moet in de poppenhoek blijven. Dat is
niet altijd gemakkelijk! ;-)
Er staat ook een kinderbedje: dat is eigenlijk het poppenbed,
maar kindjes die écht te moe zijn mogen daar tijdens de
(na)middag ook wel eens een dutje in doen!

Boekenhoek

Hier kunnen de kindjes rustig boekjes lezen in de gemakkelijke zeteltjes. Het aanbod
varieert regelmatig en hier bevindt zich ook ons ‘klasfotoboek’, met foto’s van de kindjes en
hun (groot)ouders, broertjes en zusjes en huisdieren.

Knutselhoek

Knutselen doen we aan de grote tafel waaraan we ook ons fruit eten. Wanneer we schilderen trekken we
ook een schortje aan zodat onze kleren niet vuil worden. De juf geeft het materiaal waarmee we mogen
werken. Nadien moeten we natuurlijk ook onze handen wassen!
Aan de muur hangt een magnetisch schrijfbord waarop we mogen tekenen en met magnetisch speelgoed
spelen.

Puzzelhoek

Puzzelen doen we eveneens aan onze grote tafel, wanneer daar niet gegeten of geknutseld wordt.
Het aanbod varieert van eenvoudige inlegpuzzels tot puzzels van 36 stukjes, zodat ook kindjes die al erg
goed kunnen puzzelen aan hun trekken komen. Voor ze weer de kast in gaan, wordt er gecontroleerd of
alle puzzels volledig zijn. Zoniet gaan ze even op de kast, tot het ontbrekende stukje gevonden is!

Gang met zandtafel en fietsen

In onze gang staat een grote zandtafel waarin
we soms mogen spelen, wanneer de kindjes
van juf Ilse of juf Nel ze niet gebruiken. Soms
doet de juf er ook water bij, zodat het een
andere manier van spelen wordt. We moeten er
natuurlijk wel voor zorgen dat het zand zoveel
mogelijk IN de zandbak blijft! :-)
En soms mogen we in de gang ook met de
fietsjes rijden!

Ik ben jarig!

Jarig zijn is gewéldig, en al helemaal in onze klas… het is namelijk de eerste keer dat de kindjes zich er
bewust van zijn dat ze jarig zijn en dat het hun speciale dag is! We vieren het dan ook heel uitgebreid:
met vlagjes, een mooie kroon, de verjaardagsstoel, liedjes, een lekkere traktatie (nu met Corona even
niet!), kaarsjes, vuurwerk, fanfare waarbij de jarige op de trom mag spelen en rondedansjes!

Turnen!

Tweemaal per week gaan we turnen met meester Glenn!
Donderdag voor de middagpauze spelen we spelletjes in de
sporthal en op vrijdag van 10.30 tot 11.20 zet hij een
avontuurlijke omloop klaar!
We dragen dan gemakkelijke kleren en turnpantoffels met
witte zool (liefst model sneakers met klittenband, die zijn
gemakkelijk zelf aan te doen en blijven het beste zitten!)

Nog enkele praktische afspraken...
●

●

●

Heen-en-weerschrifje: is de ‘agenda’ van de kleuters. Wordt elke dag
meegegeven en nagekeken door ouders en juf. Met een leuk persoonlijk
kaftje herkennen de kindjes hun eigen schrift. Ze leggen het elke morgen in
het rode mandje op tafel!
Fruit: geschild (tenzij het een banaan is) en in een potje met naam.
Koekjes worden énkel in de nabewaking (half 4) gegeten.
Goed afsluitbare drinkbeker met water meegeven, wordt bijgevuld wanneer
die leeg is.
Lunch: boterhammetjes in een (getekende) brooddoos, zonder
aluminiumfolie!
‘s Morgens gaan alle brooddozen in een bak, zodat ze in de refter uitgedeeld
kunnen worden. Voor ze weer in de boekentas gaan worden alle dozen
nagekeken om te zien of uw kindje wel genoeg gegeten heeft!
Geen koekje of snoepje in de brooddoos en babybel zonder rood omhulsel!
Alle kinderen krijgen water in de refter.

Nog enkele praktische afspraken...
●
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Kledij: Trek uw kindje liefst gemakkelijke kledij aan die hij of zij gemakkelijk
kan losmaken. Meisjes dragen op ‘turndagen’ best geen rokjes, dat hindert!
Teken alle kledij die ze op school uittrekken: jas, sjaal, muts, handschoenen
en truien!
Heen-en-weerzak: Zak die we zelf versieren en waarin maandelijks onze
werkjes mee naar huis komen. De zak komt steeds weer mee terug naar
school.
Teken ook àlle brood-fruit-en koekjesdozen en de drinkbus zodat ik die
gemakkelijk kan terugbezorgen.
Een naam aan de buitenkant van de boekentas is ook handig!
Speelgoed: blijft thuis!
Turnpantoffels: met witte zolen, getekend en in een stoffen zakje.

Ju

Het wordt vast een reuzeleuk schooljaar,
ik kijk er al naar uit!

