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1. Wie is de juf?
Dag mama en papa.
Ik ben juf Chantal en samen met Anna sta ik vol ongeduld te wachten
om vele leuke avonturen te beleven met jullie kapoen. Elke dag
opnieuw leren jullie kapoenen nieuwe dingen bij.

2. Anna
Anna is onze klaspop. Zij speelt samen met de kindjes, praat
alleen Nederlands en vertelt ons over nieuwe thema’s. Samen
leren we veel nieuwe dingen en beleven we leuke avonturen.

3. Verjaardag vieren.
De verjaardag van de kinderen is een speciale dag.
In de klas hebben we daar zeker aandacht voor. We vieren de
verjaardag van de kinderen uitgebreid in de klas.
- Op de verjaardagstoel gaan zitten
- Kaarsjes uitblazen
- Kroon maken
- Ballon opblazen
- Een feesttrein maken in de klas
- Liedjes zingen
- Tekening / vlagjes kleuren
Jullie mogen, geheel vrijblijvend een
traktatie meebrengen naar de klas. Bv

cake, koekjes, fruit, cupcakes, pannenkoeken, wafeltjes,… zonder
chocolade .

4. Reservekledij
Het kan wel eens gebeuren dat jullie kind een ongelukje heeft in
de klas of op de speelplaats. Gelieve reservekledij mee te geven
naar de klas dat we daar bewaren in een persoonlijk bakje voor
jullie kind. Jullie mogen ook pantoffeltjes meegeven. Wanneer
jullie kind een ongelukje heeft gehad zou het fijn zijn als jullie de
volgende dag nieuwe reservekledij meegeven naar school. Zorg er
voor dat overal de naam van jullie kapoen op staat.
5. Zelfredzaamheid
We proberen jullie kinderen zo veel mogelijk zelf te laten doen. Zo
gaan we hen leren zelf hun boekentas leeg te maken bij het
binnenkomen in de klas en terug te vullen aan het einde van de
dag. Ook het zelfstandig aan- en uitdoen van hun jas gaan we
aanleren. We gebruiken daarvoor volgend stappenplan.

Liedjes:
 Goedemorgen
 Het weer
 Lied dagen van de week
 We hebben elke dag ook een momentje voor
godsdienst.
 We bespreken ook de foto’s
van onze daglijn.
6. De verschillende hoekjes in de klas
 De kring
In de kring gebeurt het onthaal.
Het onthaal verloopt als volgt:
 We maken Anna wakker
 We zeggen goeiemorgen

 We hangen onze foto omhoog
 We zingen het lied van het weer
 We zeggen welke dag we zijn
 We overlopen hoe onze dag er zal
uitzien
Elke dag herhalen we deze activiteiten. Hierbij maken
jullie kapoenen kennis met een weekkalender, hoe de dag
verloopt, leren ze nieuwe woordjes bij en nog zoveel
meer. Het is dan ook belangrijk dat jullie kapoen zo veel
mogelijk aanwezig is op school zodat ze deze belangrijke
momenten van de dag niet te veel missen.

 Bouwhoek
Met de blokken kunnen we bouwen in de bouwhoek.
Deze hoek is in de kring. De kleuters
krijgen materiaal waarmee ze dan
kunnen spelen op de bankjes of
bouwen op de grond. Hier zijn:
 Duplo blokken
 Megabloks
 Magnetisch speelgoed
(smartmax)
 Houten huisjes
 Grote schakels

 Boekenhoek
De boekjes staan in de kast in de
onthaalkring. De kleuters kunnen een
boekje kiezen en dit boekje lezen in
een leuke zetel. Anna geeft alvast het
voorbeeld.

 Poppenhoek
In de poppenhoek staat rollenspel
centraal. Het is een huiselijke hoek
waarin de kinderen kunnen koken,
eten, poppen verzorgen, …

 Speeltafel
Hier kunnen de kleuters poppenspel
spelen met kleine poppetjes en huisjes
naargelang het thema.

 Autohoek
Hier spelen de kleuters met auto’s.
Er is een garage aanwezig en
verschillende formaten van auto’s.

 Knutselhoek
In de knutselhoek krijgen de kleuters de
kans om te werken aan hun creativiteit.
Hier gaan we:
 Tekenen en kleuren
 Werken met plasticine
 Leren knippen en scheuren
 Plakken
 Schilderen / stempelen
 ….

 Zandtafel / ontdekbak
Bij de onthaalklas en de eerste kleuterklas
staat het experimenteren centraal. De
kleuters gaan ontdekken en leren zo de
wereld beter kennen. Hiervoor kunnen
volgende materialen gebruikt worden:
 Verschillende doosjes en materiaal
om de doosjes mee te vullen
 Voelen aan verschillende texturen
 Spelen met bv stro, piepschuim,
maïs,….

 Magneetbord
Hier kunnen prenten gehangen
worden in het thema waarrond
we werken. Maar de kleuters
gaan hier ook kunnen spelletjes
spelen.

 Puzzelhoek / spelletjeshoek
In de spelletjes en puzzelhoek gaan de kleuters leren hoe
ze een puzzel het best maken. Hiervoor zijn
insteekpuzzels voorzien, maar ook puzzels van 4-6-9-12
stukjes. Elke kleuter mag puzzels maken op zijn/haar
niveau.
Spelletjes die we hier kunnen spelen
zijn o.a. gezelschapsspelletjes,
memory, bingo, lotto….
We spelen hier ook met materiaal die
de fijne motoriek bevordert: parels
rijgen, colorino, noppers, bloemetjes
die in elkaar kunnen klikken,…

 Tuin en moestuin

Ook onze tuin en moestuin geven ons veel leer- en
ontdekkingskansen. We kunnen er kennis maken met de
natuur.



Godsdiensthoekje

In de kring staat ons Godsdiensthoekje

7. Beweging
Op dinsdag en donderdag gaan wij op bewegingsles bij meester
Imbrecht. Gelieve die dag jullie kleuter gemakkelijke en sportieve
kledij aan te doen. Ook gemakkelijke schoentjes zijn belangrijk
omdat de kleuters turnpantoffeltjes moeten aandoen.
8. Communicatie
De mail van onze klas is onthaalklasRVB@gmail.com
Via deze mail kan je terecht bij de juf voor vragen. Ook kan je
foto’s doormailen indien deze gevraagd worden in het
themabriefje.
Uitnodigingen voor het oudercontact ontvangen jullie via deze
mail. Hou dus zeker ook je spam in het oog.
Voor afwezigheden wordt gevraagd dit telefonisch te melden aan
het secretariaat van de school.

