
Welkom
in de Julesklas!



Wie zijn wij?

Julesklas
K0A

Kimberly: klasjuf op maandag en dinsdag  

Elke V: klasjuf op woensdag, donderdag en vrijdag 



Elke A: klasjuf op vrijdagnamiddag (om de 14 dagen)

Ann: kinderverzorgster op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag (tot na de middag)



Aileen: turnjuf

Anja: zorgjuf



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

Belangrijkste dat kleuters zich goed voelen!

- Experimenteren/ onderzoeken
- Oefenen op zelfstandigheid / 

zelfredzaamheid
- Technieken aanbrengen



Een dag in onze kleuterklas

Dagverloop a.d.h.v. foto’s



Boekentas leegmaken



Boekentassen in kast



Vrij spel



Jules wakker maken



Liedje Jules zingen



Ons ochtendliedje (muisklik onderaan en dan speelt 

het filmpje af)



Wolkje omdraaien



Dagen van de week



Uitleg activiteit



Klashoeken:
poppenhoek



mat: autohoek / blokken



ballenbad



zandbak



boekenhoek



fiets



glijbaan



ontdektafel



aan tafel: bv. duplo’s



werkbank



schommel



geleide activiteit: bv. vingerverven



kleuren



Fruit eten



Drinken



Toiletbezoek



Jassen aan



Speelplaats



Op zonnetje staan



Verderzetting hoekenwerk





Opruimen



Boekje lezen na opruim



Kringspel: ritmestokjes



Boterhammen eten



Refter



Hoekenwerk



Opruimen



Koekje namiddag



Drinken



Boekentas maken



Jassen aan



Speelplaats



Verhaal



Wolkje omdraaien



Jules wiegen





Jules in bed



Jassen aan



Naar huis



Poppenkast en Tik Tak



Fotoboekjes



Onze vissen



In mijn boekentas?

- 2 versnaperingen in een doosje: 
voormiddag fruit 

→mag al gesneden/geschild worden
namiddag koekje

→ graag zonder papiertje in het doosje
- Eventueel brooddoos met boterhammen
- Drinkbus met water
- Scankaartje aan boekentas



Afspraken en klasgewoonten

• Fietsdag = vrijdag (Fietsen verzamelen we aan de grijze poort.)

• Schoolcommunicatie op vrijdag via mail (af en toe via mapje)

• Liedjesmap (mag thuis blijven)

• Geheime doos (om werkjes mee naar huis te nemen)

• Verjaardag: groot feest/ simpele dingen

(voorverpakte dingen: vb. cake of wafels, ongeschild fruit,… maar dus
niets zelf bereid, geen snoep, geen chips, geen drank en geen 

speelgoed)

• Zindelijkheid: liefst geen broekpampers!

• Speelplaats: Er is een veilig hoekje voor onze jongste kleuters!



Praktische zaken

• Luizen: Zo snel mogelijk de school verwittigen. Alle ouders van de 
klas worden via mail op de hoogte gebracht.

• Werking bij ongevallen: Medicatie mag enkel op doktersvoorschrift.
• Jassen, mutsen, sjaals, brooddozen, … van naam voorzien.
• Medisch onderzoek (in K1, L1 en L5)
• Maandplanning via mail: Overzicht van alle activiteiten en vrije 

dagen op school.
• Animatie rond sociale vaardigheden: kleuterleidsters spelen een 

toneel rond sociale vaardigheden)
• Fluohesje: Dit krijg je van school. Verplicht aan te doen 

van herfstvakantie tot paasvakantie. Mocht je het kwijt raken 
vragen we een vergoeding van 5 euro.



Projecten & uitstappen

Uitstappen gelinkt aan thema’s : 
- Naar de bakker
- Naar de boomgaard
- Naar de boerderij
- Naar het bos 

Schoolreis in juni

Alle uitstappen zijn uiteraard onder voorbehoud…



Visie en mijn Zillfie

Ons observatiesysteem = mijn Zillfie
Belangrijk dat we naar alle domeinen van het 

kind kijken.
Ook persoonsgebonden doelen zijn erg 

belangrijk: Bv. welbevinden, sociale omgaan, 
zelfsturing.

Dit schooljaar focus 
op ‘ontdekken en 
ondernemen’, een 

stukje uit onze 
schoolvisie.


