Een dag in de instapklas
Om 08u.45 start de schooldag. De juf begeleidt de kleuters van de speelplaats naar de klas.
Iedereen gaat naar het toilet en wast de handjes.
Daarna verzamelen we in de kring. Met een liedje heten we iedereen
welkom en we gaan na wie er aan- of afwezig is. Op een eenvoudige
manier bespreken we het weer en duiden de omstandigheden aan
op de weerkalender. De juf legt met eenvoudige pictogrammen uit
wat we deze voormiddag gaan doen.
Onze klaspop, Jules, ligt nog in zijn bedje. We wekken hem en kleden hem aan volgens de
weersomstandigheden.

Afhankelijk van het thema van de week doet de juf een impressie: een verhaal, een spel, een
versje of een liedje, een bewegingsmomentje…
Vervolgens doen de kleuters een activiteit rond het thema in de verschillende hoeken. Er is de
bouw-/autohoek, de huishoek, de snoezelhoek, de knutselhoek, de boekenhoek, de
experimenteerhoek, de bewegingshoek. De juf begeleidt één activiteit met een groepje kleuters,
de anderen voeren de activiteiten zelfstandig uit.

Om 09u.45 eten we een stuk fruit en drinken we water. We gaan opnieuw allemaal naar het toilet.

Om 10u.25 spelen we gedurende een kwartier buiten. Na de speeltijd doen we verder met de
activiteiten.
Om 11u.45 eten we boterhammetjes in de klas.
Om 12u.15 gaan we weer buiten spelen. Instappertjes kunnen eventueel een dutje doen in de
slaapklas.
Als we om 13u.10 weer naar binnen komen, starten we na het toiletbezoek weer in de kring. De juf
vertelt wat we in de namiddag gaan doen. Dan start het kiesuur. We mogen kiezen met welk
speelgoed we spelen.
Om 14u15 eten we onze koek en drinken water.
Om 14u.40 spelen we opnieuw een kwartiertje buiten.
Als we om 14u.55 terug naar de klas komen, ruimen we alles op. We verzamelen in de kring waar
de juf voorleest. We doen Jules zijn pyjama weer aan en leggen hem in zijn bedje.
Om 15u.45 eindigt de schooldag.
Interessante weetjes
•

In de schooltas zit het mapje dat de kleuter op de eerste schooldag krijgt. Dat wordt
gebruikt om brieven en andere documenten mee te geven. Daarnaast brengen de kleuters
boterhammen, een stuk fruit, een koekje en een met water gevulde drinkbus mee.

•

Elke kleuter brengt wat reservekledij mee naar school. Een ongelukje is immers snel
gebeurd!

•

Omwille van de coronamaatregelen beperken we de aanwezigheid van ouders binnen de
schoolpoort zoveel mogelijk. Alle kleuters worden ’s morgens aan de poort opgevangen
door leerkrachten die hen verder begeleiden naar de speelplaats. Op het moment dat alle
maatregelen vervallen kunnen ouders hun kleuter zelf naar de speelplaats brengen. Ook na
de schooldag worden de kleuters die niet in de opvang blijven opgehaald aan de poort tot
nader order.

•

Een jarige kleuter wordt natuurlijk gevierd in de klas! We zetten hem/haar de hele dag in de
kijker. De kleuter trakteert met een versnapering: een cake, een wafel,… Alweer omwille
van de coronamaatregelen kan er voorlopig alleen maar een individueel verpakte traktatie
uitgedeeld worden. Op onze school geldt de regel dat kleuters voor hun verjaardag geen
cadeautjes meebrengen voor klasgenootjes.

•

Omdat we voorlezen heel belangrijk vinden op onze school, krijgt elke kleuter om beurt op
maandag de voorleeszak mee. Hierin zitten enkele boekjes die thuis kunnen voorgelezen
worden. Op vrijdag wordt de zak terug meegebracht naar school.

•

Twee keer per week krijgen de kleuters bewegingsopvoeding van meester Tim.

•

In de loop van het schooljaar nodigen we de ouders twee keer uit voor een individueel
oudercontact.

•

Het is handig als je bij ziekte of afwezigheid de school verwittigt. Dit kan via de klasjuf of via
het secretariaat.

