
Welkom in de eerste kleuterklas. 

 

Wij zijn juf Lucia en juf Vanina, onze klaspop heet Jules. 

 

Dagverloop in de eerste kleuterklas:  

Onthaal: 

- we zingen het ochtendlied en werken met 

verschillende kalenders 

(aanwezigheidskalender en weerkalender….) 

- we overlopen de activiteiten van de dag 

- nadien doen we een klassikale activiteit 

(verhaal, versje, liedje...) 

Activiteiten: 

- we werken meestal in een bepaald thema  

- in de verschillende hoeken van de klas 

kunnen de kleuters vrij spelen, de hoeken worden indien mogelijk verrijkt in 

het thema 

- ondertussen doet de leerkracht 1 geleide activiteit met een groepje kleuters, 

via een beurtrol komen ze allemaal aan de beurt 

o de kleuters krijgen een symbool, om hun werkjes te herkennen 

10-uurtje: 

- HANDEN WASSEN 

- de kleuters kunnen een gezonde hap eten (fruit, boterham, kaas, groenten…) 

GEEN KOEKJES, SNOEP, CHIPS…. 

- de kleuters moeten zoveel mogelijk zelf kunnen  

▪ boekentas open en dicht 

▪ mapje op de kast leggen 

▪ doosjes opendoen 

▪ drinken 

▪ … 

- Alle kleuters gaan dan naar het toilet. Best thuis ook oefenen om zelfstandig 

naar toilet te gaan 

- De kleuters doen zelf hun jas aan 

 



Speeltijden: 

- 2x speeltijd, ’s morgens en ’s namiddags 

Activiteiten: 

- De activiteiten van voor de speeltijd gaan door 

Middageten: 

- Lunchpakket (+drank) meegeven, we eten het op in de klas. Nadien gaan de 

kleuters buiten spelen 

Namiddag: 

- De kleuters spelen in de verschillende hoeken, begeleidt door de juf 

Afsluiten van de dag: 

- We doen nog een laatste klassikale activiteit 

- En maken ons klaar om naar huis te gaan 

 

Belangrijk: 

- Op alles de naam schrijven (jas, brooddoos…) 

- De kleuters krijgen een heen- en weermapje. Dit moet altijd in de boekentas 

blijven 

 

Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons steeds contacteren via e-mail 

 Juf Lucia → juf.lucia@sswgbs.com 

 Juf Vanina → juf.vanina@sswgbs.com 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Lucia en Juf Vanina 
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