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KLASINFO 

1ste  kleuterklas 
 

 

  LEERKRACHTEN IN DE EERSTE KLEUTERKLAS 

 

Vlinderklas 1KA: Juf Kelly  -  kelly.vanrysselberhe@kov.be 

Muizenklas 1KB: Juf Goele -  Goele.Michiels@kov.be 

Zorgleerkracht: Juf Vanessa - Vanessa.Vanswijgenhoven@kov.be 

Turnleerkracht: Juf Lieve -  Lieve.Vanderborght@kov.be 
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WAT MEEBRENGEN BIJ BEGIN SCHOOLJAAR? 
 

 1 doos papieren zakdoeken + vochtige doekjes 
 Reservekledij met naam op (onderbroek, lange broek, T-shirt,  

kousen in zakje) 
 Drinkfles met naam op  
 … 

 

KLASWERKING 
 

De eerste kleuterklas werkt samen. Daarmee bedoelen wij  

dat de kleuters op verschillende momenten in beide klassen kunnen 

spelen en werken. 

 

DAGINDELING:  

- We hangen onze jas aan de kapstok en maken onze boekentas leeg: 
 schrift in de bak 
 brooddoos in de brooddozenbak 
 fruitdoosje in de fruitdozenbak 

- Wie klaar is mag al even gaan spelen 
- Toilet-moment voor iedereen  
- Het ochtendritueel - zitten in de kring:  

 Takenverdeling 
 Ochtendliedjes 
 Iedereen begroeten 
 Weekkalender 
 Weerkalender 
 Daglijn 
 Uitleg nieuwe activiteit 

 
- Hoekenwerking:  

 Soms volgt er een korte activiteit in groepjes. Dit is meestal een activiteit zoals; 
een verhaal, een waarneming, praatprent, wiskundig spelletjes (sorteerspel, 
kleurspel, …), liedje/ versje, denkspelletje, … De uitleg voor een (knutsel)werkje 
kan ook in de kring worden uitgelegd of aan tafel bij de juf/ meester, zo is de 
groep niet te groot en kunnen de kleuters beter luisteren.  
 

 Tijdens HW (vrij spel) komen de kleuters in kleine groepjes bij de juf(fen) 
werken of knutselen. Er kunnen meerdere en verschillende werkjes op hetzelfde 
moment aangeboden worden.  
 

 Wanneer de deuren van onze klassen opengaan, zetten wij regelmatig (als het 
mooi weer is) ook de deur naar buiten (speelplaats 1K of terras instap) open. 
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 Ook wordt er in de loop van de dag rustige afsluitmomenten voorzien in eigen 
klasgroep; voor de speeltijd, voor de middag en net voor we naar huis gaan. 

 

- Welke hoeken zijn er in onze klassen?  

1KA 1KB 
- Bewegingshoek 
- Bouwhoek 
- Timmerhoek 
- Touch-TV 
- Winkelhoek 
- Boekenhoek 
- Looseparts  
- ZandtafeL 

- Huishoek + slaapkamer met 
schminktafel 

- Fantasiehoek 
- Fijne motoriektafel  
- I-Pads 
- Autohoek 
- Muziekhoek 
- Knutselhoek 

 
 

 

AFSPRAKEN HEEN-EN WEERSCHRIFTJE 

 

Het heen- en weerschriftje wil jullie op een speelse manier  
vertellen wat je kind allemaal doet in de klas. 

Ook administratieve mededelingen krijgen hier een plaats. Daarnaast is er 
voldoende ruimte voorzien voor jullie reacties.  Maak er zeker en vast gebruik 
van.  

Ook zijn wij ‘s avonds steeds bereikbaar, aan de schoolpoort, voor een 
gesprekje. 
 
Gelieve alle berichten, brieven, … te handteken en het schriftje netjes te 
houden aub.  

                                                                                  

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! 
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Wanneer gaan we turnen? 

1KA  

dinsdag en vrijdag. 

 

1KB 

In de pare weken  op dinsdag en vrijdag. 

    

In de onpare weken op maandag en dinsdag. 

 

We maken er samen een heel sportief jaar van! 

 Juf Lieve  

UITSTAPPEN en SCHOOLREIZEN 
 

- 25/04/2023: kinderboerderij Tivoli 
- Andere uitstappen worden tijdig meegedeeld in het schriftje. We denken 

bijvoorbeeld aan de schoolreis,  
 

ANDERE MEDEDELINGEN 
 
WE MAKEN ER SAMEN EEN SUPER TOF GEWELDIG JAAR  
VAN!!   

Groetjes, Juf Kelly en juf Goele 


