
Beste ouders,  
 
Welkom in de tweede kleuterklas bij juf Jill 2KA en juf Nathalie 2KB. 
 
Langs deze weg willen we jullie graag wat meer info geven over de werking van onze 
tweede kleuterklas. 
 
Dagverloop 
 
We vertrekken steeds vanuit een doel dat belangrijk is voor de ontwikkeling van de kleuters. 
Hieraan koppelen we een thema dat bij de leefwereld van de kleuters aansluit. 
(de klas, een boek, een seizoensgebonden thema,...) 
Hierover geven we steeds wat uitleg via ons weekbriefje, dit kan je lezen op Smartschool. 
Je moet jezelf hiervoor aanmelden via de reeds meegegeven brief. 
 
Om 8u30 beginnen we met het wassen van onze handen. Dit is een activiteit die we 
doorheen heel de dag meermaals herhalen wegens de corona maatregelen.  
Vervolgens start ons onthaal in de kring. 
Dit is een heel belangrijk moment voor de kleuters daarom vragen we u expliciet om steeds 
op tijd te komen. 
We kijken ahv foto’s naar de aanwezigheden en wensen elkaar goeiemorgen. 
We overlopen de dagen van de week en onze daglijn. 

 
 

 
 
Dit geeft hun een duidelijke structuur van wat ze die dag gaan doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We bespreken ook het weer. 

 
 
Nadien geven we de kleuters de kans om iets te vertellen in groep waarbij we werken aan 
enkele belangrijke afspraken: 
Stilzitten. 
Luisteren. 
Vinger opsteken en je beurt afwachten. 

 
 
 
Hierna start onze klassikale activiteit. 
Vb: een waarneming, een verhaal, een wiskundige activiteit, een liedje, een versje, een 
bewegingsactiviteit,... 
 
Nadien begint het werken in groep. 
Er wordt telkens één activiteit begeleidt en één zelfstandige activiteit met opdracht 
aangeboden. 
Een begeleide activiteit kan zijn: een gezelschapsspel, een wiskundige activiteit, een talige 
opdracht, een tekendictee,... 
Een zelfstandige activiteit met opdracht is vb: een beeldende activiteit, een reeds gekend 
gezelschapsspel, rijgen volgens patroon,... 
De andere kleuters mogen spelen aan de tafels, in de kring of in de speelhoeken.  
 
 



Voor de speeltijd eten we ons gezond 10-uurtje. 
Een boterham, een stuk fruit of groenten, noten,... 
Je brengt alles gepeld, geschild en gesneden mee = etensklaar. 
Je brengt een drinkfles met water mee. 
Let erop dat je alles zelf kan opendoen en dat overal je naam op staat. 
Denk ook aan het milieu! 
 

Toiletbezoek gebeurt tijdens de speeltijd of op vraag in de klas.  
Een ongelukje kan nog altijd gebeuren, je kleuter krijgt andere kledij en kan zich omkleden. 
Geef de reservekledij zo snel mogelijk gewassen terug. 

 
Om 10u10 start de speeltijd. 
Kleuters doen zelfstandig hun jas aan en dicht. 
Daarom is het heel belangrijk dat u uw kind een jas aandoet die hij/zij zelf kan aan, uit en 
dicht en los doen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen. 
 
We spelen in alle weersomstandigheden buiten, denk dus zeker aan aangepaste kledij. 
 
Als we terug in de klas komen gaan we verder met onze activiteiten. 
Voor de middag sluiten we af met een klassikaal moment. 
 
Momenteel eten we gezamenlijk onze boterhammen in de klas. 
Denk ook hier aan een gezonde maaltijd, een drinkfles met water, het milieu en de 
zelfstandigheid van uw kleuter. 
Als iedereen klaar is met eten gaan we buiten spelen. 
 
In de namiddag is er vrij spel. 
Hierbij leren ze keuzes maken en deze even vol te houden. 
We hechten ook veel waarde aan het juist opruimen. 
 
Nadien spelen we nog eens 10 minuten buiten en sluiten we in de klas de dag gezamenlijk 
af. 
 
Jullie kleuters worden momenteel buiten afgehaald aan de garage of gaan naar toezicht. 
Vergeet hierbij zeker niet de corona maatregelen te handhaven. 
De info over voor- en naschools toezicht kan u terugvinden op de website. 
www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.be  
 
Op woensdag en vrijdag gaan we turnen. Denk aan gemakkelijke kledij. 
 
In de klas werken wij al rond veel vaardigheden maar het belangrijkste vinden wij dat de 
kleuters graag naar school komen en zich hier goed voelen. 
Wij stimuleren zo veel mogelijk positief en leggen zeker niet teveel druk. 

http://www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.be/


In de tweede kleuterklas hebben we wel al enkele verwachtingen, maar dit op het tempo van 
de kleuters zelf. 
 
We werken de hele dag door aan taal! 
 
Meestal geven we voor een vakantie de gemaakte werkjes mee naar huis. Deze mogen 
thuisblijven, de zak geef je wel mee terug. 
Mocht iemand speelgoed van de klas meenemen, gelieve dit ook steeds terug te geven. 
Speelgoed van thuis blijft ook thuis. 
 
Mocht u nog vragen hebben, aarzel zeker niet om ons te mailen of contacteren via 
Smartschool. 
 

juf.jill@sswgbs.com 

juf.nathalie@sswgbs.com 
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Hierbij nogmaals onze aandachtspunten van de klas zoals reeds meegegeven. 

 

Wij starten de dag om 8u30, kom steeds op tijd!  

 

Om 10u eten we een gezonde hap: een boterham, een stuk (gesneden) fruit,... en drinken 
we water uit een drinkbus. 

 

GEEN koeken!  
 

Om 12u05 

 zijn er voorlopig nog geen warme maaltijden in de refter.  

We eten samen in de klas. Breng zelf een gezond lunchpakket mee.  

Denk aan het milieu en gebruik geen individuele verpakkingen, pak niet nog eens extra en 
apart in. 

 

Zelfstandigheid is heel belangrijk in de tweede kleuterklas. 



Zelfstandig naar het toilet gaan, zelf jassen open en dicht doen. 

Tijdens de eetmomenten werken we ook aan zelfstandigheid. 

Uw kleuter moet zelf zijn/haar boekentas, brooddoos en drinkbus kunnen openen en sluiten. 

Vergeet zeker niet overal je naam op te schrijven! 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kleuters gaan 2x per week turnen met juf Stefanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belangrijk te weten: 

Hou uw kind thuis wanneer het ziek is! 

  

Wij geven geen medicatie op school. 

 

Breng niets mee voor je verjaardag, we zingen en dansen samen. 

 

Speelgoed blijft thuis! 

 



Verwittig wanneer iemand anders je kind komt halen. 

Meebrengen: 2 dozen zakdoeken  

1 pak natte doekjes   

Communicatie verloopt digitaal via smartschool. 

Krijg je toch een brief mee via het plastic mapje, gelieve het mapje dan zo snel mogelijk 
weer terug te geven. 

 

 

 
We maken er samen een fijn jaar van! 
 
Groetjes juf Jill & juf Nathalie 
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