
EEN DAG IN DE 
DERDE KLEUTERKLAS

JUF. WENDY



• LIV

• JULIE

• ANGELOS

• ELIZE

• SIMON

• THIMAYKA

• JUNAYD

• ALEX

• QUINN

• MATS

DE REUZEN



ONZE KLASPOP: FLODDERTJE



• Het verloop van een dag: 

 Onthaal en godsdienstig moment

Verhaal

Waarneming / Praten bij een plaat

Bezig zijn met materialen (knutselen, een techniek 

aanleren,…)

 Speelwerkblaadje

 Liedje of versje aanleren

Gezelschapsspel 

Kring – of taalspel 

Bewegingsopvoeding (2 keer per week)

Zwemmen (1 keer in de veertien dagen)

Voorbereidend schrijven (1 keer per week)



ONTHAAL EN GODSDIENSTIG MOMENT

• Kleuter van de dag wordt gekozen uit de pot met namen en deze kleuter doet de taakjes

• Kalenders: 

• Welke dag is het vandaag? Versje van de dagen van de week.

• De hoeveelste dag van de week?

• Welk weer is het vandaag? Welk weer was het gisteren?

• Zijn er speciale dingen? Bv. turnen, een verjaardag, zwemmen,…

• Herkennen van de cijfers (1-10)

• De letter van de dag: alle letters van het alfabet komen aan bod en we zoeken woorden 

die beginnen met deze letter. 

• Godsdienst moment:

• Kaarsje aansteken – kruisteken maken – gebedje en/of liedje



Godsdiensthoekje Weekkalender

Letter van de dag



• Prentenboek

• Losse prenten (kamishibai)

• Voorleesverhaal (geen tot weinig prenten zodat de fantasie van de kleuters 

geprikkeld wordt)

• Inscannen adhv een qr-code

VERHAAL



WAARNEMING

Op exploratietocht: Naar het 

bos, Kunstig voelen, Literair 

Museum, Bever Bas 

wandeling,…

Zelf in de klas op ontdekking 

gaan om te zien hoe iets werkt, 

hoe iets in elkaar zit, iets 

opzoeken in boeken, op de ipad, 

op de computer,…

Er komt iemand op 

school op bezoek: dokter, 

verpleegster, politie, 

brandweer,… 



BEZIG ZIJN MET MATERIALEN

• Schilderen: 

• Een schilderij maken over een bepaald onderwerp

• Een object verven: bv. een doos, een rol,…

• Stempelen: 

• Met letters en cijfers: je naam, woorden, het juiste cijfer stempelen bij een hoeveelheid

• Een patroon: bv 2 blauwe, 1 rode, …

• In een vlak stempelen

• Knippen en plakken: een collage maken (een werkstuk over                                        

meerdere dagen), knippen van figuren, plakken van verschillende                                    

soorten materiaal

• Tekenen met stift en inkleuren met kleurpotlood

• Boetseren aan de hand van opdrachtkaarten 



SPEELWERKBLAADJE - CONTRACTWERK

Wat is dit:

• Een werkje op papier

• Kan uit meerdere opdrachten bestaan: kleuren, knippen, leggen, plakken, naam schrijven, bij 

de ‘dikke duim’ leggen

• Moet binnen een bepaalde tijdspanne klaar zijn (met het contractwerkbord)

• Moet zelfstandig afgewerkt worden

• De kleuters krijgen hierbij de steun van het bord waarop de pictogrammen staan van de 

opdrachten die ze in een bepaalde volgorde moeten uitvoeren. 

Doel van het contractwerk:

• Zelfstandig een werkje leren afwerken

• Taakspanning verhogen

• Positieve werkhouding creëren door elkaar te stimuleren

• Zelf leren inplannen van een werkje gedurende een week



Hulpbord voor 

het 

contractwerk



LIEDJE EN/OF VERSJE AANLEREN

We leren een liedje of versje in het thema waar we in die week mee bezig zijn. Deze liedjes of versjes 

kunnen bewaard worden in het bundeltje dat uw kleuter in de loop van september mee naar huis 

kreeg. Veel plezier om samen met  uw kleuter te zingen en te genieten van de versjes…



GEZELSCHAPSSPEL

• Memory 

• Ganzenbord

• Domino 

• Lotto 

• Bordspel 

• Een spel op de ipad in een bepaald thema (adhv een Qr-code)

• Het doel bij de oudste kleuters is:

• Als het spel een aantal keren gespeeld is in de klas, dat de kleuters het zelfstandig kunnen 

spelen met een groepje kleuters en dat ze de spelregels respecteren.

• Dat ze het spel volledig uitspelen zonder dat er iemand opgeeft.

• Dat ze, indien nodig, de spelregels aan elkaar kunnen uitleggen.

• Dat ze leren ervaren dat deelnemen aan het spel belangrijker is dan winnen… 



KRING – OF TAALSPEL

• Taalspel: 

• Een zin doorzeggen

• Ik ga op reis en neem mee… (geheugen oefenen)

• Woord en letterspellen

• Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

• …

• Kringspel: 

• Blindemannetje

• 10 tellen kijken: wat ligt er onder de doek? Wat is er weg?

• Gehoorspelletje: Een geluidsvoorwerp is verstopt, waar ligt het in de klas?

• Wat is er anders… 

• …



VOORBEREIDEND SCHRIJVEN

We starten met een verhaal waaraan grote bewegingen gekoppeld zijn. Zo maken de kleuters hun 

spieren los en maken ze kennis met de nieuwe schrijfbeweging.  Als het vervolgverhaal gedaan is, gaan 

we allemaal naar buiten en oefenen we de nieuwe schrijfbeweging in met krijt op de speelplaats.  

Daarna gaan we naar de schrijfklas en oefenen we op papier. Eerst groot en we gaan steeds kleiner en 

kleiner. Dit zijn ongeveer 10 lesjes, daarna krijgen de kleuters een schrijfboekje waarin alle 

ingeoefende tekens opnieuw geoefend worden, maar dan heel klein.  Dit alles gebeurt onder leiding 

van juf. Lorena en juf. Isabelle. 



ZWEMMEN

• We gaan met bus naar het zwembad om 9u15. 

• Kleuters kleden zich zelfstandig uit en leggen hun kleren netjes op het bankje. (zorg voor 

makkelijke kledij en schoeisel)

• In het zwembad overheerst watergewenning zodat de kleuters hun angst voor water leren 

overwinnen. Nadien wordt er vooral aandacht besteed aan het leren drijven met het hoofd in het 

water. 

• Na het zwemmen proberen de kleuters zich zelfstandig af te drogen. Douchen mag ook niet in het 

zwembad wegens coronamaatregelen, evenals het drogen van de haren met de droger. Bij kouder 

weer mogen jullie een muts meegeven. 

 dit alles om de zelfredzaamheid van jullie kleuter te stimuleren.

• Als iedereen aangekleed is, vertrekken we met de bus terug richting school. We zijn terug om 

10u45. Dan mogen ze fruit en/of een koekje eten en water drinken.  



ALGEMENE AFSPRAKEN 

• Op woensdag is het fruitdag: gelieve deze dag enkel fruit mee te geven aan uw kleuter (indien het 

in een doosje zit, zorg voor een doosje dat uw kleuter zelfstandig kan openen). Ook de andere 

dagen van de week promoten we het fruit. 

• Tijdens de speeltijd drinken we water. Zorg voor een duurzame drinkfles die goed afsluit. 

• Verjaardag vieren op school: 

• Geen speelgoedjes of snoepgoed

• Enkel voorverpakte traktaties (coronamaatregelen)

• Eventueel een boekje of een boekenbon voor onze klas

• Op dinsdag en woensdag is er turnen met juf. Isabelle

• Op donderdag is er om de veertien dagen zwemmen. De andere week is voorbereidend schrijven.

• WINTER: Indien uw kleuter zijn/haar vingerhandschoenen niet                   

zelfstandig kan aandoen, vragen we om wanten aan te doen. Dit om de                                  

zelfstandigheid van uw kleuter te stimuleren.



Indien jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd aanspreken.

Juf. Wendy 


