
Welkom in de peuter en eerste kleuterklas, 

In de peuter en eerste kleuterklas is het vooral belangrijk dat de kleuters zich veilig en goed voelen. Het 

welbevinden van de kleuters staat hier steeds op de eerste plaats. Ook aan zelfredzaamheid wordt er 

voldoende aandacht besteed. Elke dag worden er leuke activiteiten aangeboden die thema gebonden 

zijn.  Jules en Cezar zijn onze klaspoppen, deze worden gebruikt om alles speels te maken en leuk . Jules 

en Cezar zijn net als onze peuters nieuw op onze school en moet nog heel veel leren. Spelenderwijs gaan 

zij samen op ontdekking. . Terwijl ze zich vermaken, proberen we iedere peuter zich te laten ontwikkelen 

op het eigen tempo. We stimuleren daarbij zoveel mogelijk de verschillende domeinen. We stimuleren 

de taal, wiskunde initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming en motoriek. Wat doen wij dan zoal: 

- We stimuleren ZINDELIJKHEID 

De kleuters  gaan regelmatig naar het toilet, we lezen boekjes voor rond zindelijkheid, gebruiken de 

zindelijkheidskoffer. Om de zindelijkheidstraining te bevorderen is de samenwerking tussen ouders en 

school erg belangrijk. 

- We stimuleren ZELFREDZAAMHEID 

De kleuters doen hun jas aan en uit, ze ontdekken en spelen zelfstandig, met de juf en kinderen, leren 

hulp vragen, zelfstandig neus snuiten, eten en drinken, handen wassen,…. 

- We stimuleren GEZONDE VOEDING 

De kleuters eten op school fruit en boterhammen en brengen water mee in hun drinkbus. We raden aan 

om 1 stuk fruit mee te geven.  

- We stimuleren EXPERIMENTEREN 

De kleuters spelen en werken naar eigen ontwikkeling, kliederen en kladderen, met verschillende 

soorten materialen en technieken omgaan,… 

- We stimuleren SAMENZIJN   

De kleuters spelen klasdoorbrekend met de kinderen van peuterklas en K1, samen dansen en zingen, 

turnen, buiten spelen, het onthaal en dagafsluiting in de kring, zich goed voelen op school. . 

 

Kennismaking met de klas: 

Een peuter die kleuter wordt, heeft heel veel indrukken te verwerken: nieuwe vriendjes, andere 

activiteiten, een onbekende juf, een ander dagschema en een vreemd groot gebouw. Om deze overgang 

wat makkelijker te maken organiseren we spelvoormiddagen. De peuters mogen samen met de mama 

en / of papa een kijkje komen nemen in de klas.  Zij  maken kennis met de juf, de vriendjes en het 

klasgebeuren.   

 

 

 



 Hoe ziet onze dag eruit 

Elke dag is wel een beetje anders, maar we werken met een vaste dagindeling. Voor de kleuters wordt 

deze duidelijk gemaakt op een daglijn bij het begin van elke dag. Zo weten ook zij wat ze kunnen 

verwachten die dag.   

 

Waarover leren we?   

 Meestal leren we elke 2 weken over een ander thema. Deze thema’s kunnen seizoensgebonden zijn 

zoals Sint kerst, carnaval, … Soms kiest de juf zelf een thema of gaat de juf uit vanuit een thema waarin 

de peuters interesse tonen.  

 

 Turnen  

 Een keer  per week gaan onze peuters en kleuters van de turnen.  Samen met juf Leen (turnleerkracht) 

gaan we sporten in de turnzaal.  De kids hoeven hier niets speciaal voor mee te brengen, graag wel 

makkelijke kledij aandoen.  De peuters en kleuters oefenen tijdens deze les  motorische vaardigheden 

oefenen. Bv. bal werpen, springen van een bank,…   

 


