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• Art
• Panos
• Inaya
• Laïs
• Aaron
• Sara
• Ilan
• Ruben
• Azra
• Elana
• Haytham
• Laetitia
• Xofi
• Reinaert
• Phileine 



HET ONTHAAL (Begin van de dag)

• Dagen van de week

• Cijfers herkennen op de scheurkalender

• Het weer bespreken

• Herkennen van een letter en hierbij enkele woorden zoeken

• Godsdienstig moment: kaarsje aansteken en bidden



THEMA IN DE KLAS
Elke week werken we rond een bepaald thema of onderwerp



ACTIVITEITEN BINNEN EEN THEMA

1. WAARNEMINGEN
• Uitstap / exploratietocht

• Prent of een filmpje bekijken

• Bespreken van materialen of voorwerpen van een bepaald thema



2. SPEELWERKBLAADJES
• Werken aan de werkhouding

• Een opdracht begrijpen 

• Een taak afwerken

• Kleuren met de juiste potloodgreep

• Op de lijn knippen

• Zelfstandig iets opplakken

• Wiskundige begrippen: tellen, groot en klein, lang en kort, etc.

• Taal : kleuters vertellen wat ze zien



3. TAALACTIVITEITEN

• Prentenboek voorlezen

• Kleuters het prentenboek laten voorlezen

• Liedje of versje aanleren

• Benoemen van materialen

• Kringgesprekken (thema, gevoelens, belevenissen, etc.) 

TAAL THUIS STIMULEREN
• Prentenboeken voorlezen
• Dagelijkse handelingen en voorwerpen benoemen met je kleuter 
• Nederlandse kinderprogramma’s kijken

VERMIJD FOPSPEEN -> hierdoor onstaat er een slechte uitspraak!



4.BEZIG ZIJN MET MATERIALEN

• Knutselen

• Kleien

• Schilderen

• Tekenen 

• Kleuren

• Knippen of scheuren

• Uitprikken 

-> Hierbij is de fijne motoriek belangrijk: juiste grepen 



ACTIVITEITEN IN DE KLAS
• Gezelschapspelletjes: op hun beurt leren wachten, tellen, afspraken naleven, etc.

• Meespelen in de hoeken: bouwen, rollenspel, autobaan maken, puzzelen, etc.

• Schrijfdans: ‘leren schrijven’ : Basisbewegingen uitvoeren op muziek met onze 
handen en vingers (gebruik van scheerschuim, verf, krijt, wasco’s, potloden, etc.)



DE SPEELHOEKEN IN DE KLAS





HET KEUZEBORD
• Per hoek kunnen er maar een aantal 

kleuters spelen: begrip hoeveelheid 

• Kenteken herkennen (schoen)

• Kleuters kiezen zelfstandig waar ze 
willen spelen (gekleurde ballonnen)

• Ze moeten een keuze leren maken en 
een langere tijd kunnen spelen in de 
hoeken 

• Opruimen van het speelgoed in de 
hoek (opruimsysteem)



ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN

• Jassen aan- en uit doen

• Handen wassen

• Eten en drinken uit de boekentas nemen
(makkelijke doosjes, duurzame flessen )

• Toilet gaan : onderbroek en broek omlaag doen
(juf veegt de poep af)

• Wanten of vingerhandschoenen
die ze zelf kunnen aandoen 

-> Het is belangrijk dat dit thuis ook gestimuleerd wordt!



NOG ENKELE WEETJES

• Verjaardagen vieren in de klas: 
• GEEN snoep of speelgoed

• Voorverpakte traktaties (coronamaatregel)

• Op woensdag is het FRUITDAG: gelieve alleen fruit mee te geven en geen 
koek

• Op dinsdag en woensdag gaan de kleuters turnen met juf Isabelle

• Briefje meegeven als uw kleuter naar de opvang gaat



BEDANKT!
Indien jullie nog vragen hebben mogen jullie me altijd aanspreken!

Juf Lorena

OP NAAR EEN FIJN EN LEERRIJK SCHOOLJAAR!


