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KLASINFO 

3 de  kleuterklas 
 

  

 LEERKRACHTEN IN DE DERDE KLEUTERKLAS 

 

 

       

 

  juf Sara        juf Ann      juf Inneke      juf Jolien      juf Vanessa 

   Klasjuf 3KA            Klasjuf 3KB           Klasjuf 3KB              Taaljuf 3KK             Zorgjuf 3KK     

Sara.decoster@kov.be        Ann.peeters@kov.be    Inneke.naulaerts@kov.be          Jolien.billen@kov.be    vanessa.vanswijgenhoven@kov.be 

 

Je kan al deze personen aanspreken als je meer uitleg of info wilt. Samen 

gaan we veel plezier maken! 

mailto:Sara.decoster@kov.be
mailto:Ann.peeters@kov.be
mailto:Inneke.naulaerts@kov.be
mailto:Jolien.billen@kov.be
mailto:vanessa.vanswijgenhoven@kov.be
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WAT MEEBRENGEN BIJ BEGIN SCHOOLJAAR? 

 

 

 1 doos papieren zakdoeken. 

 Drinkbus, fruitdoosje en brooddoos met naam erop 

 

KLASWERKING 

 

We zitten met 3KA en 3KB in 1 groot speelruimte. Samen zijn we 

de vogelklas. 3KA is de roodborstjesklas en 3KB de merelklas. 

We lassen geregeld momenten in dat we in 2 groepen activiteiten doen: 

bijvoorbeeld de start van de dag, het fruitmoment, godsdienst, turnen, het 

afsluiten van de dag, … 

Tussendoor leren de kleuters al spelend in de verschillende hoeken van de 

grote klas: gezelschapsspelletjes, rekenhoek, taalhoek, winkel, huishoek, 

techniekhoek, tekenhoek, mediahoek, ...  

De kleuters kiezen aan een keuzebord waar ze willen spelen of werken.  

Ook maken we de kleuters verder zelfstandig om tijdens het werken zelf hun 

lijm en schaar te nemen en natuurlijk ook weer op te ruimen. 

De kleuters maken kennis met moetjes en magjes en plannen al zelf een 

beetje wanneer ze deze doen. 

In de kring vertellen we, doen we taal- en rekenspelletjes, zingen we liedjes en 

leren we poëzie. 

Coco, de vogel leert ons dat we van proberen kunnen leren en dat je soms 

moet doorzetten voor het lukt.  

 

AFSPRAKEN HEEN-EN WEERSCHRIFTJE 

 

 

Het schriftje zal elke dag in de boekentas meegegeven worden.   

Kijk elke dag even het schriftje na want dagelijks kunnen er nieuwe briefjes 

meegegeven worden. Graag handtekenen, als u het gelezen hebt.  

Dit schriftje dient ook voor u, als ouders, om berichten naar de juf te schrijven 

maar u kan ons zeker ook aanspreken ‘s avonds aan de schoolpoort of ons een 

mailtje sturen. 
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TURNEN  

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

Eén keer per week met juf Lieve en één keer per week met 

meester Peter.  Meester Peter is ook de turnleerkracht van de 

lagere school, hem leren we dit schooljaar dus al een beetje kennen. 

Gelieve op deze dagen sportieve kledij en sportschoenen te dragen.  

Geen rokjes of kleedje voor de meisjes! 

                                                   

Wanneer turnen we? 

3KA 

In de pare weken  op donderdag met meester Peter  en op vrijdag met juf Lieve. 

    

In de onpare weken op maandag met juf Lieve en op donderdag met meester Peter. 

 

3KB  

Op dinsdag met juf Lieve en op donderdag met meester Peter. 

    

We maken er samen een heel sportief jaar van! 

Juf Lieve en meester Peter  
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UITSTAPPEN en SCHOOLREIZEN 
 

 

We hebben dit jaar al enkele grote uitstappen gepland zoals naar het bos, 

Technopolis en Planckendael.  

Zowel naar het bos als Technopolis is samen met het eerste leerjaar om de 

juffen van het eerste leerjaar al te leren kennen.  

Ook proberen we regelmatig naar de bib te gaan om zelfstandig een boekje te 

kiezen. Met het gezin is een bezoekje aan de bib ook een leuk idee.  

 

 

ANDERE MEDEDELINGEN 

 

 Het is belangrijk dat uw kleuter elke dag en op tijd aanwezig is in de klas. 

 

In de derde kleuterklas moet een kleuter minstens 290 halve dagen 

 aanwezig zijn.  

Vanaf de derde kleuterklas moet er een briefje van de ouders of van  de 

dokter aan de juf gegeven worden, als uw kleuter afwezig is.  

Indien er geen briefje afgegeven wordt, is uw kind onwettig  

 afwezig. 

Zie ZIEKTE  OF AFWEZIGHEID op p5 

 

 In het eerste trimester wordt er een taaltest, de KOALA-test, afgenomen. 

Vooral de luistervaardigheden van uw kleuter worden getest: aandachtig 

luisteren, een opdracht begrijpen en uitvoeren, langere tijd 

geconcentreerd zijn, ...  

De resultaten worden met u besproken tijdens het oudercontact in 

 december.  

 


