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Beste mama’s en papa’s,
Wij hebben voor u ons dagverloop eventjes op een rijtje gezet. Zo krijgt u er een
beeld van hoe het erin onze “varkentjes”klas aan toe gaat.
Individueel onthaal
Vooraleer de klasdag begint, wuiven de kleuters mama of papa nog even uit aan het
raam.
Daarna leggen ze hun fruitje/koek in de doos en ook de brooddozen en de
drinkenbussen gaan in de juiste bak. Wanneer alles zijn vast plekje heeft gekregen,
worden onze jassen en boekentasjes in de gang gehangen.
Voor elke kleuter is er een kapstokje voorzien aangeduid met haar/zijn
klassymbooltje.
Tijdens dit moment nemen we de tijd om de kleuters hierin te begeleiden en een
babbeltje te slaan. Langzamerhand is het de bedoeling dat de kleuters daarin
zelfstandiger worden.
Wanneer de kleuters hiermee klaar zijn mogen ze nog even vrij spelen in de klas.
Voor ons is dit het ideale moment even naar de verhalen of vragen van de kinderen te
luisteren.
Klassikaal onthaal
Om 9 uur begint onze klasdag dan echt. De kleuters verzamelen in de onthaalhoek en
begint het klassikaal onthaal. Tijdens het onthaal kijken we wie er die dag allemaal in
onze klas aanwezig is. Er wordt een kindje van de dag gekozen dat mag plaatsnemen
naast de juf. Die kleuter wordt een beetje in de ‘spotlight’ gezet voor een dag. Hij/zij
mag bijvoorbeeld de fruitjes en koekjes uitdelen, eerst staan in de rij, … .
De onthaalhoek is ook de plaats waar een thema wordt ingeleid aan de hand van een
verhaal, een voorwerp, een poppenspel, de klaspop,… .
Aanbod in de hoeken
Na het onthaal beginnen de activiteiten in de hoeken. Er is steeds een activiteit die
sterk begeleid wordt met daarnaast enkele nevenactiviteiten waar de kleuters
zelfstandig mee aan de slag kunnen. Deze activiteiten zijn geplaatst binnen een
bepaald thema. Dit zorgt steeds voor afwisseling zodat de kleuters telkens opnieuw
geprikkeld worden.
Fruit/koekmoment
Om 10 uur is het tijd voor de fruitjes/koeken. Het kindje van de dag deelt de
fruitjes/koeken uit. We eten ze op in ons kringetje om het verlies van doosjes e.d.
tegen te gaan. Daarna doen we onze jassen aan.
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Speeltijd
Na de koekjes/fruitjes gaan we naar de speelplaats.
Bij het belsignaal verzamelen alle kleuters weer op de witte stoeltjes.
Drankmoment
Eens terug aangekomen in onze gang doen we onze jasjes weer uit en hangen hem
aan de juiste kapstok. Kindje van de dag deelt de drinkbusjes uit in onze onthaalkring.
Achteraf plaatsen de kleuters hun drinkbus eigenhandig terug in de bak. De
drinkenbussen blijven gedurende de ganse dag ter beschikking van onze kleuters.
Hervatten van de activiteiten
Als alles opgeborgen is mogen de kleuters weer aan het werk in de klas. De
activiteiten van voor de speeltijd worden verder gezet. Dit tot de juf het opruimliedje
zingt.
Opruimmoment
De kleuters ruimen het materiaal op waarmee ze hebben gespeeld. Als ze klaar zijn
proberen we de kinderen te stimuleren om nog een keertje rond te kijken in de klas
waar ze nog kunnen helpen.
Om dit alles een beetje te vergemakkelijken zijn er met de kinderen samen enkele
afspraken gemaakt rond het spelen:
 We spelen alleen met het speelgoed in de daarvoor bestemde
hoek.
 Als we ergens anders willen spelen, ruimen we eerst op behalve
als er een ander kindje verder wil spelen.
Klassikale afsluiter
Onze voormiddag wordt afgesloten met een gezellig kringmomentje. We zingen een
liedje, leren een versje, luisteren naar een verhaal of spelen nog een spelletje. Op die
manier komen we tot rust en krijgen we een gevoel van verbondenheid.
Tot slot trekken we onze jas aan, gaan naar de speelplaats en zetten ons neer op de
witte stoeltjes. Daar wachten wij op mama of papa. De kleuters die blijven ineten
spelen nog eventjes op onze speelplaats vooraleer ze boterhammetjes gaan eten.
Aanbod in de hoeken
De namiddag beginnen we steevast in de zithoek. Daar wordt het aanbod van de
middag voorgesteld en uitgelegd.
Ook wordt er s’middags eventjes tijd genomen voor een koekje/fruitje en slokje uit
onze drinkenbus. Om 15.00u worden onze boekentassen klaargemaakt om naar huis
te gaan.
Wij spelen dan nog eventjes buiten van 15.15u tot 15.30u. Als het belt gaan we zitten
op de witte stoeltjes en wachten tot onze mama’s of papa’s naar ons toekomen.

Nog enkele praktische afspraken:
 Voorzie koeken, drinkbekers, brooddozen, jassen, mutsen, sjaals, … van een
naam. Dit verkleint de kans dat er spulletjes verloren gaan.
 Elke woensdag is het fruitdag. Kleuters brengen dan enkel fruit mee. Die
dag worden er geen koekjes uitgedeeld.
 Doe je kleuter gemakkelijke kledij aan zodat het toiletbezoek vlot kan
verlopen en de zelfredzaamheid van je kleuter kan groeien. Liefst dus geen
broeksriemen en bretellen.
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Reservekledij kan opgeborgen worden in de boekentassenkast of in een
zakje aan de kapstok.
Geen speelgoed meegeven met je kleuter (geraakt gemakkelijk verloren,
kleuters maken er ruzie over,…) een knuffeldier, een doekje, … van zichzelf
in de boekentas is toegestaan.
Ook vragen wij jullie om een doos papieren zakdoekjes / keukenrol mee te
geven met jullie kleuter. Op die manier komen wij de winter door.
Als uw kleuter jarig is, mag er getrakteerd worden. Dit is uiteraard geen
verplichting. We vermijden in onze school snoep, lolly’s, chips en chocolade.
Een cake, lekkere koekjes of een klasgeschenkje is daarvoor een leuk
alternatief.
Ouders die zorgen maken over hun dreumes kunnen op ons uiteraard
beroep doen en een afspraak maken.
Wij werken met een persoonlijke papieren tas voor onze knutselwerkjes en
een tasje met handige handvaten voor de brieven. Het is de bedoeling deze
telkens thuis te ledigen en dan terug aan de klasjuf te bezorgen.
Tijdens de winterperiode zijn wantjes een super handig alternatief voor
handschoenen met vingers.
Het website-adres van onze school: www.detandem.net

Vriendelijke groeten,
Juf Patricia & juf Inge
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