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Beste ouders 

 

In dit boekje wil ik even de werking van onze klas toelichten. 

 

Wie dacht dat kleuters zomaar spelen in de klas heeft het mis. Alle 

aanwezige materialen in de klas zijn specifiek voor hun leeftijd. Door 

hiermee te spelen leren kinderen heel veel. Alle activiteiten die worden 

aangeboden vertrekken vanuit ontwikkelingsdoelen. Zowel in de 

kleuterschool en lagere school werken we met het Zill leerplan van het 

Katholiek onderwijs. Zill staat voor zin in leren! Zin in leven.  

          

         

    

   
     

    

Elk kind is voortdurend in ontwikkeling en met de activiteiten willen wij hun 

verdere ontwikkeling stimuleren. Deze ontwikkeling observeren wij 

gedurende het hele jaar en zo kan er steeds worden verder gebouwd. Wat 

ik belangrijk vind is dat elk kind op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. De 

resultaten bespreek ik met u op een oudercontact. Eerste oudercontact 

bespreken we de sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van uw 

kind. (17 november 2022) In het tweede oudercontact bespreken we dan 

de cognitieve vaardigheden van jullie kleuter (14 maart 2023). 

 

 



Communicatie 

Ik probeer u geregeld als ouder in te lichten over de ontwikkeling van uw 

kind aan de poort. Als u zelf met vragen zit aarzel dan niet en spring eens 

binnen in mijn klas.  Schrijf het op een briefje of stuur me een mail:  

elise.eckert@wingerdterhagen.be  

Ik hoop op een prettige samenwerking gedurende dit schooljaar. 

 

 

whatsapp 

Voor foto’s en randinformatie gebruiken we de whatsappgroep.     

        

Als je kleuter iets bepaald moet meenemen naar school werken we met een 

klein briefje in het heen-en-weerkaftje of via een mailtje/berichtje.  

          

    
Heen-en-weerkaftje      

Brieven worden meegegeven in ons heen-en-weerkaftje dat uw kind boven 

de kleding draagt als het naar huis gaat. Zo ziet u direct of er post is. 

Gelieve het kaftje de volgende dag terug mee te geven met al dan niet 

een antwoordstrookje in.  

Voor belangrijke data hou je de schoolkalender op de website in het 

oog.  

      

Muzische tas  

Knutselwerkjes worden meegegeven in de muzische tas. Deze tas bezorgen 

we leeg terug aan de klasjuf.  Dit is een degelijke tas die uw kleuter krijgt 

bij de instap in onze school.  Uw kleuter gebruikt deze tas tot en met de 

derde kleuterklas  We dragen dus extra zorg voor deze tas.  Tas verloren, 

stuk of zwaar beschadigd dan rekenen wij een kost aan van 5 euro. 
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Bewegingsopvoeding 

Juf An is onze turnjuf. Vrijdagvoormiddag gaan we turnen in de sporthal 

Gelieve gemakkelijke kledij bij uw kind aan te doen waar het goed in 

kan bewegen. Turnpantoffels nemen we mee in een rugzakje met brede 

schouderbanden, dus geen koordjes.  

 

 

Klaspop  

In onze klas woont Flonflon zij is onze nieuwe klaspop. Flonflon spreekt 

Frans en zingt heel graag, zo leren onze kleuters spelenderwijs enkele 

franse klanken (zie verder nog meer over Initiatie Frans)  

               

Tijdschriften 

In de kleuterschool heb je de mogelijkheid om je te abonneren op enkele 

tijdschriften.  Voor de derde kleuterklas is dat Doremi. Dit zijn boekjes 

uitgegeven door de uitgeverij van Averbode. Hierin wordt rond een thema 

materiaal aangeboden.. 

Verder kan je je ook abonneren op leesknuffels (dit zijn mooie en degelijke 

prentenboeken). U heeft zelf de keuze of u een abonnement hierop neemt 

of niet.  

               

Verjaardag vieren 

We vieren de verjaardag van je kleuter op een passende manier. Elke 

kleuter krijgt een verjaardagritueel in de klas. Op deze dag staat je 

kleuter extra in de kijker door op een mooie verjaardagstoel te mogen 

zitten. Je kleuter krijgt een kroon en een klein cadeautje uit de 

verrassingsdoos.  

     

    



   

 

taalinitiatie Frans        

 

In de derde kleuterklas, het eerste, het tweede, het derde en het vierde 

leerjaar wordt er taalinitiatie Frans gegeven. Door middel van liedjes, 

spelletjes, verhaaltjes, knutselactiviteiten ... maken de kinderen kennis met 

de Franse taal. Het ontdekken en het plezier beleven staan hier voorop.  

Kleuters zijn zeer enthousiast over dit lespakket. 

 

Taalinitiatie is geen vak! We gaan de kinderen zeker niet gestructureerd 

woordenschat of grammatica aanleren. De kinderen moeten geen woorden 

gaan onthouden. De taalinitiatie Frans wordt geïntegreerd in muzische 

vakken en probeert de kinderen gevoelig te maken voor deze taal.  

 

De kinderen gaan zonder twijfel wat Franse woordjes opsteken maar het is 

vooral de bedoeling dat ze op een plezierige manier in contact komen met 

het Frans waardoor ze vanaf het vijfde leerjaar vlotter de taal gaan 

aanleren en er spontaner mee omgaan 

          

    

Logopedie in school 

Binnenkort gaat elke kleuter gescreend worden door de logopediste (Laura) 

. Daarna krijgen jullie een brief mee met daarop een advies. Ik raad u sterk 

aan om dit advies zeker te volgen Kleuters kunnen deze lessen tegen betaling 

op school volgen, tijdens de schooluren.  

     

Overgang 3de kleuterklas naar eerste leerjaar 

Gedurende het schooljaar wordt uw kleuter dagelijks geobserveerd door de 

leerkracht. Via deze observatie heeft de leerkracht een goed beeld waar uw 

kleuter staat in het ontwikkelingsproces naar schoolrijpheid. Bij eventuele 

problemen kan ik als leerkracht zeer kort op de bal spelen en het probleem 

onmiddellijk aanpakken. 

      

Samen met juf Nathalie van het eerste leerjaar plannen wij enkele 

overgangsmomenten (vb: opendeurtje, verhaaltjes, knutselnamiddag, 



uitstapje, thema week, occasionele spelmomenten, voormiddagje in het 

eerste leerjaar, juf Nathalie op bezoek in de 3e kleuterklas,...)  

Deze activiteiten zijn verspreid over het schooljaar, zodat de kleuters vlot 

kunnen starten in het eerste leerjaar 

      

Taalscreening (KOALA test) 

Vanaf vorig schooljaar is er afname bij het begin van de leerplicht (derde 

kleuterklas) 

We nemen de test af in de periode van 10 oktober tot en met 30 november. 

Dat gebeurt in alle scholen met hetzelfde instrument (KOALA) 

Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen kleuters die het 

Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject 

Nederlands moeten volgen. Je kan niet weigeren om je kind een 

taalintegratietraject te laten volgen.  

     

        

        

      

Schrijfmethode karakter                       

Vanaf Januari werken we in de klas met de schrijfmethode karakter.  

Deze methode loopt ook door in de lagere school.  

Voor de derde kleuterklas houdt dit in dat kleuters op een speelse wijze 

aanhun schrijfmotoriek werken.  

Elke thema bevat een motiverend bewegingsverhaal waarin de kleuters 

een aantal grof- en fijnmotorische bewegingen uitvoeren samen met de 

leerkracht.  

In elk verhaal staat een 1 schrijfpatroon centraal.  



Door het veelvuldig tekenen/schrijven/overtrekken van de patronen treed 

automatisering op.  

Daardoor zal het schrijven van letters, die opgebouwd zijn uit de 

verschillende schrijfpatronen, in het eerste leerjaar vlotter verlopen  

     

 

 

Zorg in onze school en klas 

In de school proberen we elke kleuter te laten ontwikkelen op zijn /haar 

niveau (=onderwijs op maat), rekening houdend met zijn of haar kwaliteiten. 

Zo creëren we tijd om kleuters  waar het net iets ‘anders loopt’ te kunnen 

helpen of sterkere kleuters extra te kunnen uitdagen.  

De klasjuf is en blijft altijd de spilfiguur in de eerste zorgen door middel 

van differentiatie. Zo kan elke kleuter al op zijn niveau of tempo inhoud 

verwerken. 

          

    
Juf Elke volgt als zorgcoördinator de ontwikkeling van alle kleuters op. Wanneer 
de klasjuffen bepaalde zorgvragen hebben, kunnen ze bij haar terecht.   

Wanneer er ondersteuning van externen nodig is dan verloopt dit allemaal 

via haar. Voor vragen, bezorgdheden of een gesprek in verband met zorg 

aarzel niet om haar aan te spreken. 

 

Elke week werken de 2de en 3de kleuterklas op woensdag samen aan zorg 

tijdens ons zorg opendeurtje (carrousel).  We verdelen de klas in 2 groepen 

de ene groep werkt bij juf Roosje. de andere klasgroep bij juf Elise. In de 

beide klassen wordt rond een ontwikkelingsaspect gewerkt.  We werken 

dan naar het niveau van de groep (zorg naar boven en beneden).  We gaan 

ervan uit dat we zo uw kleuter het best kunnen begeleiden in zijn/haar 

verdere ontwikkeling. 

Fietsdag      

Elke maandagnamiddag, krijgen de kleuters van K3 de 

gelegenheid om te fietsen op de speelplaats. Kleuters brengen 

deze dag hun fiets en fietshelm mee naar school. Let op in 



samenspraak met het team is afgesproken dat er enkel kan 

gefietst worden met fietshelm, dit in kader van de veiligheid 

voor uw kind. Tijdens dit moment oefenen we de fietsvaardigheden van de 

kleuters. 

      

 

Woensdag en vrijdag fruitjesdag  

     

Nog even dit… 

Nog enkele afspraken van onze klas: 

 

▪ Gelieve geen koeken met chocolade aan de buitenkant mee te geven. 

Anders hangen heel hun handjes en mond vol.  Koeken worden 

meegegeven in een koekendoosje, dit is veel milieuvriendelijker. 

▪ Fruit is een goed tussendoortje.  Op woensdag en vrijdag  is het 

fruitdag kleuters die niet graag fruit eten kunnen ook groenten 

meebrengen (vb: tomaatjes, komkommer, wortelen,…)   

▪ Drinken doen we uit een drinkbus gevuld met water. 

 

Ik maak deze afspraken om er een gezellig eet- en drankmoment van te 

kunnen maken. 

 

▪ Hou rekening met de aanvangsuren van de school.  

8.20u tot 12.00u 

13.30u tot 15.25u 

● Vanaf 1 oktober dragen we elke dag als we naar school komen ons 

fluovestje tot aan de paasvakakantie 

● dinsdag 27 juni is het kleuterdiploma  

 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Juf Elise 
          

 

 
 


