
Welkom!
in de derde kleuterklas



Wie zijn wij?

• K3: juf Miranda en juf An

• Op dinsdag: juf Elke

• Aanspreekpunt / oudercontacten:
• K3A de Stampertjes: juf An

• K3B de Plukjes: juf Miranda

• Co-teacher op sommige dagen: juf Aileen

• Zorg: juf Anja



Wat is er specifiek aan onze leeftijdsgroep?

• Belangrijk: Vanaf 1 september moet de afwezigheid van kleuters van K3 
(geboortejaar 2016) gestaafd worden. Dat wil zeggen dat je voor iedere 
afwezigheid een afwezigheidsbriefje van de school (zie website) moet schrijven 
of een toelating van de directie moet hebben. 

• Taaltest: Koala (oktober-november) 

• 2 klasruimtes die gebruikt worden als 1 klas met 2 juffen

• Klaspop Sofie en Pingu: actualiteit, wereld van kleuters verruimen, tonen al meer 
interesse voor wat er in de wereld gebeurt 

• Franse taalinitiatie met Flonflon

• Pennevrienden met de schrijfkoning: voorbereidend schrijven

• Enkel drukletters gebruiken om te schrijven

• Uitgebreide denkhoek 

• Klankgevoeligheid stimuleren door te rijmen en te spelen met klanken

• Integratie met L1

• Verjaardagen: kort samen met liedje, dan in groepsverband Stampertjes/ Plukjes



Een dag in onze kleuterklas

• Onthaal na belsignaal: schooltas leegmaken, handen wassen, even spelen in de klas, individueel 
babbeltje met juf, kleurgroepje van de week voert samen de taakjes uit

• Kort onthaalmoment samen, dan start van de dag: hoekenwerk, poppenkast, activiteit in 2 
groepen, …

• Door de grotere ruimte verruimt ook ons aanbod omdat we meer verscheidenheid in hoeken 
kunnen aanbieden. 

• Hoekenwerk: met groot keuzebord (kleur geeft ruimte aan)

• Moetjes: de blauwe kaartjes en blauwe stippen, rijtje vol in moetjesbord →een sticker op de 
geheime doos.

• Puzzelkaarten en denkspelletjes: kaarten op eigen niveau

• Kleuters hebben inspraak in invullen van hoeken. Bijvoorbeeld: huishoek, open kasten, …

• Regelmatig themaloze weken

• woensdag = fietsdag

• Bijna dagelijks gymmen



In mijn boekentas?

• Meebrengen begin schooljaar: doos zakdoekjes en turnpantoffels

• Dagelijks: fruitje (eten we in de voormiddag), boterhammen voor wie 
geen warme maaltijd eet, koekje (eten we in de namiddag), een 
drinkbus

• Graag overal naam van kleuter opzetten

• Vergeet scankaartje niet voor de opvang



Projecten & uitstappen

• Rollebolle: 29 november (onder voorbehoud)

• Muzische workshop: 21 februari (onder voorbehoud)

• Planckendael: 13 juni (onder voorbehoud)



Visie en mijn Zillfie

Ons observatiesysteem = 
mijn Zillfie

- Onze manier van observeren
- Buitenkant van cirkel 

(cultuurgebonden doelen)
- Binnenkant van de cirkel: 

belang van werken aan 
persoonsgebonden doelen.

Dit schooljaar 
focus op 

‘ontdekken en 
ondernemen’, een 

stukje uit onze 
schoolvisie.



Zijn er nog vragen?


