De kleuters zijn dol op hem. Jules wordt overal bij betrokken.
’s Morgens maken we hem wakker, hij speelt gans de dag mee en
’s avonds stoppen we hem terug in zijn bedje.
Jules is meer dan enkel een klaspop.
Via (voorlees)verhalen, verhaalplaten, bewegingsactiviteiten, expressie,
versjes, liedjes ... wordt taal uitgelokt.

Morgenritueel
-

Aanwezigheidskalender + register: de kleuters hangen hun foto aan een bord wanneer de
juf de namen overloopt.

-

Het goedemorgenliedje van Jules wordt gezongen. Jules wordt wakker gemaakt en
aangekleed.

-

Het helpertje wordt gekozen (de wasspeld wordt elke dag bij een andere kleuter
gehangen, zo weet die kleuter dat hij of zij die dag het helpertje is).
Het helpertje mag heel de dag de juf helpen en vooraan in de rij staan en voor Jules
zorgen.

-

Weekkalender: het helpertje laat het vogeltje naar de juiste dag vliegen.

-

Weerkalender: via een lied gaan we kijken welk weer het buiten is. Het helpertje kijkt
naar buiten en zegt welk weer het is. Juf hangt het juiste weersymbool in de kader.

-

Dagkalender: Verloop van de dag. Als er iets speciaal gaat gebeuren (turnen, uitstap, …)
dan wordt dit al bij de weekkalender aangegeven.

-

Kringmomentje: Dit is elke keer anders: een verhaaltje, een spelletje, dansje, inleiding
van een nieuw thema met Jules, klasgesprekje, …

Keuze-activiteiten
Na het morgenritueel werken we in groepjes. Er is 1 geleid aanbod met bijvoorbeeld een
knutselactiviteit, wiskunde-activiteit, gezelschapsspel, ….
De andere kleuters kunnen kiezen voor de hoekjes met verschillende speelmogelijkheden.
Sommige van de geleide activiteiten zijn voor iedereen, sommige voor degene die er echt voor
kiezen. Zo kan het dus gebeuren dat 1 kleuter heel veel tekeningen mee naar huis neemt en
een andere wat minder.

Opruimen
Opruimen doen we via een liedje van Plop.
Bij het horen van het lied ruimen de kleuters alles op.
Door de foto’s op de speelgoedbakken is het duidelijk welk speelgoed waar moet liggen.

Toilet + drinken + speeltijd
Na het opruimen gaan we samen in een treintje naar het
toilet. Kleuters proberen zelf de knopen los te maken en
anders helpt de juf. Na het toiletbezoek moeten de
kleuters hun handjes wassen.
Als alle kleuters klaar zijn, gaan we drinken.
Dan doen we onze jas aan, nemen onze koek of fruit en kunnen we buiten gaan.

Keuze-activiteiten
Na de speeltijd beginnen we terug aan onze activiteiten. De geleide activiteit is de
verderzetting van voor de speeltijd of iets anders.

Klassikale activiteit
Voor de middag is er nog een klassikale activiteit. Zo kunnen we samen met de kleuters die
naar huis gaan rustig afsluiten. We zingen een liedje, spelen een spelletje, luisteren naar een
verhaaltje, …

Middag
Kleuters die naar huis gaan doen hun jasje aan en wachten in de gang. De kleuters die blijven
eten gaan naar het toilet, nemen hun boekentas en gaan naar de eetzaal.

Vrij spel
In de namiddag is het vrij spel in de klas. Dan kunnen de kleuters vrij kiezen uit de hoeken
en is er nog een aanbod door de juf. Meestal is dit afwerken van knutselactiviteiten of een
gezelschapsspel.

Toilet, drinken en speeltijd
Dit verloopt hetzelfde als in de voormiddag. Op vrijdag is er geen speeltijd meer en dus ook
geen drank– en koekmoment.

Afsluiten van de dag
Het afsluiten gebeurt door middel van een verhaal, poppenspel of kringspel.
We doen de pyjama van Jules aan en leggen hem in zijn bedje.
Samen zingen we het liedje “tot morgen” en gaan dan naar huis.

Turnen:
Dinsdag- en donderdagvoormiddag gaan we turnen met juf Ilse. Juf Conny gaat steeds mee.
Klimmen, klauteren, dansjes, tikspelletjes, spelen met kleine materialen,.. alles komt aanbod.

Juffrouw Conny, de kinderverzorgster, komt ons enkele momenten helpen in ons klasje.
Dinsdag- en donderdagvoormiddag is zij er elke keer weer bij.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
BRENGEN EN AFHALEN
De schoolpoort van de kleuterschool is elke ochtend vanaf 08.15 uur open. Er is voorbewaking
in onze lagere school vanaf 7.15 uur. Je kleuter kan daar terecht en wordt dan tijdig naar de
kleuterschool gebracht.
Het belsignaal gaat om 08.45 uur. Zorg ervoor dat je kleuter op tijd wordt afgezet.
Gelieve het afscheid zo kort mogelijk te houden.
‘s Middags eindigen we om 12.00 uur en ‘s avonds om 16.00 uur.
Vrijdag eindigen we de klasdag om 15.00 uur
Kleuters die ‘s middags thuis gaan eten worden om 13.15 uur terug verwacht.
Als iemand anders je kleuter komt afhalen, verwittig dan steeds de klasjuf.

Koeken/fruit en drank
We smullen elke voormiddag fruit en tijdens de namiddagspeeltijd mogen we een koekje eten.
Geen koeken met chocolade a.u.b.
Kleuters nemen het geschild fruit en een koekje mee in een doosje.
Gelieve de doosjes te voorzien van een naam.

Drinken kan je op school kopen of zelf meegeven.
Kleuters drinken enkel water tijdens de speeltijden.
Tijdens de middag kunnen ze kiezen uit: chocomelk, fristi, appelsap, appelsiensap, melk,…Dit
mag ook zelf meegebracht worden.

