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Hallo,
Ik ben juf Messalina. Ik hou ervan om met kinderen
aan de slag te gaan en hen te begeleiden bij het
ontdekken van de wereld. Samen experimenteren en
ontdekken doe ik graag en stimuleer de kinderen
hierbij.
Ik kijk uit naar een fijn schooljaar!
1. Klasmail
De mail van onze klas is eerstekleuterklasrvb@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.

4. Elke dag naar school:
Graag willen we benadrukken hoe belangrijk het is om elke dag naar
school te komen en steeds op tijd te zijn.
5. Verjaardag vieren:






Voor afwezigheden wordt gevraagd dit telefonisch te melden aan het
secretariaat.
2. 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.
3. Turndagen:
Wij turnen op maandag en vrijdag met meester
Imbrecht.










De jarige kleuter mag op het versierde
verjaardagszeteltje gaan zitten naast Jules.
De jarige kleuter krijgt een kroon op.
De andere kleuters verzamelen rond de jarige
en zingen samen het lied ‘Ja, ja, jarig!’.
Er worden bellen geblazen met een
bellenblazer. De kleuters mogen de bellen
kapot prikken.
Vervolgens mag de jarige een ballon kiezen en
doet deze ballon eventjes gek.
Nadien wordt de verjaardagstaart gehaald en
worden er evenveel kaarsjes opgezet als de
leeftijd van de jarige kleuter.
De kleuters zingen het lied ‘gelukkige
verjaardag’ in het Nederlands, Frans en
Engels. De jarige kleuter blaast dan de
kaarsjes uit.
De jarige kleuter mag dan een cadeautje
kiezen.
Vervolgens zullen de kinderen een tekening
kleuren voor de jarige. Hier wordt dan een
boekje van gemaakt.
Als laatste eten we samen de traktatie.

6. Jules:

9. Hoeken:
- Kring:
In de kring gebeurt het onthaal. Dit houdt in:
Jules is onze klaspop. Hij speelt mee met de kindjes,
hij praat alleen Nederlands en brengt nieuwe thema’s
aan. Spelenderwijs leren we met Jules tellen, lezen we
verhalen,… De hele dag door leren we allerlei leuke
dingen bij.

 Goeiemorgen zeggen
 Symbool ophangen
 Het weer
 Welke dag we zijn
 Daglijn overlopen

7. Tiktak:
Bij elk nieuw thema wordt er begonnen en
geëindigd met tiktak. Tijdens tiktak komen de
kleuters te weten, over welk thema zij zullen
leren.

-








8. Zelfredzaamheid:
Stappenplan jas aandoen. Zo leren de
kinderen hun jas aandoen.

Stappenplan neus snuiten. Zo leren de
kinderen hun neus snuiten.

Onthaalbord:

-

Lied: Hallo allemaal
Symbool ophangen in de appelboom
Lied: Het weer
Het weer bespreken
Lied: de dagen van de week
Daglijn overlopen

Spelletjeshoek/ experimenteerhoek:
Bij ons staat het experimenteren centraal. De
kinderen gaan op ontdekking en leren zo de wereld
beter kennen. Bijvoorbeeld: Voelen alle materialen
hetzelfde aan?, Kan ik hier nog iets anders mee
doen?, Kan het iets anders worden?, Kan ik het voor
iets gebruiken?, …

-

Bouwhoek:
In de bouwhoek spelen de kleuters met
auto’s, blokken, dieren, … . Ze leren hierbij
enkele belangrijke kernwoorden en kunnen
een constructie maken. Samenspel wordt
centraal gesteld.

In deze hoek kunnen ze ook spelletjes spelen,
bijvoorbeeld: memory,

-

Boekenhoek:
-

Computerhoek:

De boekenhoek is voorzien met een boekenrek en
een tippi tent. Hierin kunnen de kleuters rustig een
boekje lezen.

-

Poppenhoek:

In de computerhoek kijken de kleuters naar
filmpjes rond het thema. Ze leren verstandig
om te gaan met de computer. Niet op reclame
klikken, niet op de toetsen van het
toetsenbord klikken, …

-

De poppenhoek is een huiselijke hoek, waarbij we
het rollenspel centraal stellen.

Knutselhoek:
In de knutselhoek werken de kleuters aan hun
fijne motoriek en hun creativiteit. De kleuters
kunnen:

Schilderen/ stempelen

Tekenen/ kleuren

Werken met plasticine

…

-

Puzzelhoek:

-

Tuin en moestuin:

In de puzzelhoek leren de kleuters puzzelen.
Ze leren eerst de rand van de puzzel te maken
en nadien op te vullen.

-

Schrijfhoek:

In de schrijfhoek leren de kleuters
verschillende handelingen te gebruiken en gaan
ze aan de slag met krijt.
Ook onze tuin en moestuin geven ons veel leer- en ontdekkingskansen.
We kunnen er kennis maken met de natuur.
-

Godsdiensthoek:

Dit is hier onze godsdiensthoek.

Samen maken we er een super
leuk schooljaar van!

