DE DERDE KLEUTERKLAS – INFOFOLDER
WELKOM IN DE KLAS

Juf Ann
K3A
ONTHAAL OP SCHOOL






in de onthaalruimte
’s morgens vanaf 8.00u.,
’s middags vanaf 13.00u.
kort afscheid
schooltas aan de kapstok

Juf Ann-Sophie
K3B

Juf Kiara
teamteacher en turnjuf

GRAAG IN DE SCHOOLTAS





een herbruikbaar flesje water
een stuk fruit/koek voor elke speeltijd
geen koeken met chocolade
het heen- en weerschriftje
alles naamtekenen

wie te laat komt,
meldt zich bij het onthaal

HEEN- EN WEERBOEKJE




soms schrijft juf iets in,
graag paraafje voor gezien
ouders kunnen iets inschrijven,
graag kruisje op de hand
klascommunicatie via Classroom

KRINGMOMENT
goeiemorgenlied
aanwezigheden
kalenders
scheurkalender (cijfer en dag benoemen)
daglijn overlopen
weekkalender overlopen (speciale activiteiten)
jaarkalender doremi (kruisje zetten)
weerkalender
takenbord
gezamenlijke activiteit rond taal, wiskunde,
wereldoriëntatie, muziek, …
kringmoment in het derde kleuter duurt al wat langer
tot rond 9.20u. in de kring voor het onthaal en
de daaropvolgende kringactiviteit

TAAL
letterzakje
verhaal vertellen en hervertellen, spreekoefening,
poppenkast, taalspelletjes ...
rijmen, woordstukjes klappen, versjes
pictogrammen herkennen
en lezen
oefenen op begin- en eindklanken
auditieve synthese
(B-A-L = BAL)

WISKUNDE
begrippen rond meten
(1) meer, (1) minder, halfvol, bijna leeg, kort, zwaar, lichter,
...
begrippen rond ruimte
tussen, naast, dichtbij, veraf, eronder, vooraan, ...
(vlot) handelend tellen van voorwerpen tot 5,
hoeveelheids-begrippen
reeksen maken, logisch rangschikken van prenten in tijd,
stappenplan volgen

HOEKENWERK
één geleide groep
meestal knutselen, kan ook waarneming
zijn, voelspel, ...
zelfstandige deelgroepen
rustige hoeken (meestal aan de tafel) zoals
puzzelhoek, lees- en schrijfhoek, bouw- en
constructiemateriaal, plasticine, ...
in de voormiddag spelen de kleuters niet in
de poppenhoek of met ‘fantasiespeelgoed’
zoals de barbies, playmobil, ...
in de namiddag kiezen de kleuters zelf een
hoek aan de hand van het keuzebord
Ze kunnen slechts 1 keer per week in
hetzelfde hoekje spelen, zo krijgen alle
kleuters de kans om overal eens te kunnen
spelen

W.O.
boeiende thema’s met vele leeruitstappen
verder uitbreiden kleurenkennis
zilver en goud
lichaamsbesef
aanduiden van de lichaamsdelen bij
zichzelf, een kindje tekenen
tijdsbegrippen
morgen, overmorgen, gisteren,
eergisteren - ook plannen maken:
volgende week, volgende maand
kennismaken met sociaal-economische
verschijnselen zoals geld betalen,
verschillende soorten werk
sociaal-culturele zaken zoals vb. mensen
van andere origine, voedsel uit andere
culturen, ...

puzzelen

naam leren schrijven en gebruiken bij het
maken van werkjes

omgaan met techniek: (bouw)constructie maken, vooraf
plannen hoe ‘een probleem’ aanpakken, ...

...

OUDERCONTACTEN
tweemaal per jaar
oktober en februari/maart (na CITO-test)
indien nodig, volgt nog een oudercontact op het einde van het schooljaar
er kan altijd een afspraak gemaakt worden

L.O.
Juf Kiara
fietsen en (verwarmde) zandbak

ZELFREDZAAMHEID
jas aan- en uitdoen
sluitingen hanteren: knopen, ritsen …
zelf de schooltas ledigen en vullen

ZORG

toiletbezoek
eigen lade: eigen werkjes leren opbergen

observaties door de juf
digitaal observatieboekje met de
evolutie over 4 kleuterjaren
bij problemen zorgjuf Kiara
begin- en eind derde kleuter test
rekenbegrip
vooral wiskunde-insteek

zorgen voor materiaal: ‘o.a. opruimen (liedje)

ABONNEMENTEN
melk
zelf fruit mee op woensdag

CITO-testen in februari en mei/juni
op geregelde tijden overleg met CLB
ouders worden steeds in het
zorgverhaal betrokken

VERJAARDAG
een feest in de klas
dansen, zingen, kroon
een traktaatje om in de klas op te
eten, wordt aangeboden door de
school

SCHOOLREIS
De Sierk (in De Haan)
geen begeleidende ouders nodig!

MUZIEK EN DRAMA

BELANGRIJKSTE

Liedjes en versjes geven we mee met
de themawerkjes

kleuter moet zich goed voelen en graag komen
sociale vaardigheden
samen leren spelen en delen, klas- en schoolafspraken
kennen en naleven!
meer en meer momenten van stilzitten, luisteren en
concentreren, zelfstandig korte opdrachtjes uitvoeren
goede schrijfhouding
Graag bij afwezigheid briefje meegeven de dag van
terugkomst
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