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KLASINFO 

2 de  kleuterklas 
 

 LEERKRACHTEN IN DE TWEEDE KLEUTERKLAS 

 

 

         

Machteld Krokaert (2KA) 

machteld.krokaert@kov.be 
 

Nathalie Verschueren (2KB) 

Nathalie.verschueren@kov.be 
 

Mieke Van den Bogaert (Co-teacher) 

Mieke.vandenbogaert@kov.be 

Vanessa Vanswijgenhoven (Zorgjuf) 

Vanessa.vanswijgenhoven@kov.be 
 

 



  
 

 2 
 

WAT MEEBRENGEN BIJ BEGIN SCHOOLJAAR? 
 

 1 doos papieren zakdoeken 
 1 doos vochtige doekjes 
 1 drinkbus MET NAAM: Deze gaat elke dag heen en weer mee 

naar huis. 
 Brooddoos met naam 
 1 x fruitdoosje met naam (appel, peer,...schillen + in partjes 

snijden thuis aub) 
 Als je kleuter in de nabewaking blijft mag je ook nog 1 x een 

koekendoosje meegeven met naam 

 

KLASWERKING 
 

DAGVERLOOP: 

‘s Ochtends komen de kleuters druppelsgewijs binnen, 

nemen de trap naar de 1ste verdieping en hangen hun jas en boekentas 
aan de kapstok bij hun symbool. 

Vervolgens nemen de kleuters zelf hun schriftje uit de boekentas en 
geven dit aan de klasjuf. Als hun schriftje afgegeven is, nemen ze hun 
symbool en kiezen ze een hoekje om te gaan spelen of ze volgen een 
geleide activiteit bij de juf. 

Bij het signaal van de juf ruimen de kleuters op en gaan ze in de kring 
zitten. Samen met juf Machteld, juf Nathalie of juf Mieke doen ze het 
ochtendritueel (activiteit rond het thema, dagen van de week, het weer, 
kruisje zetten op de kalender en aanwezigheden). 

Net voor de speeltijd is het tijd voor fruit en water. De kleuters nemen 
zelf hun fruitdoosje en drinkbus (NAAM NOTEREN AUB) uit de boekentas. 

Na de speeltijd mogen de kleuters weer gaan spelen in de hoeken met 
hun symbool en begeleidt de juf weer een activiteit. De kleuters mogen 
kiezen in welke klas ze gaan spelen: bijtjesklas of kikkerklas. Aan de 
hand van een verdelingssysteem aan de deur, waar ze een rood kaartje 
op hun symbool hangen, gebeurt de verdeling. 
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Als de juf tegen de middag met een belletje rinkelt, ruimen de kleuters 
op en leggen ze hun symbool in de voorziene doos. Ze gaan nog even in 
de kring zitten voor een klassikale begeleide activiteit. Daarna nemen ze 
zelf hun jas en brooddoos uit hun boekentas en gaan we samen naar de 
refter.  

Na de middagspeeltijd is het verloop hetzelfde als in de voormiddag tot 
de juf weer rinkelt met een belletje om op te ruimen en naar huis te 
gaan. 

Voor de kleuters naar huis gaan verzamelen we in de kring voor een 
klassikale geleide activiteit om de dag leuk en rustig af te sluiten. De 
kleuters nemen vervolgens zelf hun jas en boekentas en doen deze aan 
om naar huis te gaan. 

 

Extra aan onze klaswerking: 

De werkjes die de kleuters maken, worden op de dag zelf of op het 
einde van de week meegegeven in de boekentas of schrift. Deze werkjes 
halen jullie thuis er uit en blijven niet in de boekentas steken. 

De drinkbus wordt elke dag mee naar huis genomen, deze vullen jullie 
thuis terug met vers water. 

Wij staan in de 2de kleuterklas met 3 juffen - Wij werken hierdoor met 
een co-teaching systeem. Dit wil zeggen dat elke juf een paar 
momenten per week in de kikkerklas en bijtjesklas begeleidt. Zo kunnen 
de juffen hun talenten beter inzetten terwijl de andere juf de klas dan 
kan observeren, begeleiden of dezelfde activiteit met een ander groepje 
doet. Opgelet: juf Mieke is op vrijdag nooit aanwezig. En juf Nathalie is 
op woensdag nooit op school. 

Met de verjaardagen wordt er niets meegebracht van thuis uit. De 
klasjuf voorziet zelf een traktatie van de school uit die de jarige kleuter 
dan mag uitdelen. 

Speelgoed van thuis wordt thuis gelaten tenzij er om gevraagd wordt in 
het themabriefje. Als er iets meegebracht wordt in functie van het thema, 
gelieve goed de naam te noteren. 
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AFSPRAKEN HEEN-EN WEERSCHRIFTJE 

 

De schriftjes worden op de eerste schooldag meegegeven in de 
boekentas. Dit schriftje blijft in de boekentas zitten. Elke dag kijkt de juf 
de schriftjes na of jullie er iets in geschreven hebben. Ook jullie kijken 
elke dag de schriftjes thuis na. Gelieve elk bericht + briefje te 
handtekenen zodat wij weten dat jullie het gelezen hebben. 

We hebben het liefst dat de nota in het schriftje wordt genoteerd, want ‘s 
morgens en ‘s avonds aan de poort gaan er vaak boodschappen verloren 
😊 

Jullie mogen altijd een moment vragen om samen eens iets te bespreken. 
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TURNEN  
 

Ook dit jaar gaan onze kleuters turnen in een echte turnzaal.  

Gelieve op deze dagen sportieve kledij en sportschoenen te dragen.  
Geen rokjes of kleedje voor de meisjes! 

                                                   

Wanneer turnen we? 

2KA 

In de pare weken  op dinsdag en vrijdag. 

    

In de onpare weken op maandag en vrijdag. 

 

2KB 

In de pare weken  op dinsdag en vrijdag. 

    

In de onpare weken op maandag en vrijdag. 

 

We maken er samen een heel sportief jaar van!     

  Juf Lieve - Lieve.vanderborght@kov.be 
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 UITSTAPPEN en SCHOOLREIZEN 
 

Bosuitstap: 

We proberen elk schooljaar in de maand oktober met de bus naar het bos 
te gaan. De 2de kleuterklassen gaan naar De Averegten te Heist-Op-Den-
Berg. Dit bos heeft leuke kleuterparcours, mooie speeltuin en de nodige 
sanitaire voorzieningen. 

Schoolreis: 

Onze schoolreis gaat naar de Struisvogelboerderij te Lier. 

Bibliotheek: 

Maandelijks proberen wij naar de bibliotheek te gaan in Machelen. Zo 
kunnen we boekjes kiezen in functie van ons thema. 

Andere uitstappen worden op tijd meegedeeld in het schriftje. We 
denken dan aan een sportdag, een uitstap naar het postkantoor, 
rusthuis, apotheek,... 

 

 

ANDERE MEDEDELINGEN 
 

 

Gelieve ALLES te handtekenen, ook jas – muts – sjaal – wanten – 
brooddoos – fruitdoos – drinkbus - ... 


