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Beste ouders, welkom in de kreeftjesklas.  Er zijn 2 tweede kleuterklassen, de 
eendjes met juf Sophie/juf Jolien en de kreeftjes met juf Ann.  Deze twee 
tweede kleuterklassen hebben plusjuf Jolien.  Om te gymmen hebben we juf 
Bieke.  Juf Jolien is ook onze boekenjuf die voor ons de beste verhalen naar de 
klas brengt of de kinderen meeneemt naar de mooie boekenklas op het eerste 
verdiep. 

 

Mijn HOOFDDOEL: De kleuters zouden zo graag naar school moeten kunnen 
komen, dat ze er zelfs naar vragen, om er op vrije dagen naartoe te komen. 

 

HOE WERKEN WE IN DE KLAS: 

Elke dag starten we op dezelfde manier.  Het is dus heel belangrijk dat je 
kleuter dat moment meemaakt.  Dat geeft gezelligheid en verbondenheid.  Ook 
de regelmaat geeft de kinderen een geruststellend gevoel.  Ze weten ongeveer 
wat er zal gebeuren.  Juf Jolien en ik hebben ondertussen een act om de dag te 
starten als we met ons 2 zijn.  Elke vrijdag dus. 

We hebben een takenbord en kalenders.  Dit om de zelfstandigheid en het 
tijdsbesef bij te brengen.  We hebben ook een dagkalender met de dagen van 
de week in een kleur dat in elke kleuterklas dezelfde is.  Maandag rood, dinsdag 
oranje, woensdag geel, donderdag groen, vrijdag blauw en het weekend is 
paars.  Kleuters zien dan telkens dat we bv op dinsdag fietsen op donderdag 
naar de zandbak gaan enz. Ze zien ook wie er in de maand jarig is. 

 

We werken klassikaal, in groep, met een doorschuifsysteem en ook klas 
overschrijdend.  Soms werken we samen met andere leerjaren.  Ons jaar thema 
is nu gekozen voor 2 schooljaren “geluksvogels willen wij zijn”, daarvoor laten 
we ons inspireren door de boekenreeks van GELUK voor kinderen door Leo 
Bormans. 

 



WAARAAN WERKEN WE IN DE TWEEDE KLEUTERKLAS: 

We proberen de aandacht beetje bij beetje te verlengen 

 

SAMEN SPELEN  waarde gericht leven, leren omgaan met 
elkaar…binnen en buiten de klas 

GRENZEN VERLEGGEN en BIJLEREN de lat moet net voldoende hoog 
liggen ….tempo en uitdaging dus verschillend 

ZELFSTANDIGER WORDEN  taakbewust worden onder andere via 
takenbord, zichzelf behelpen op het toilet,  

TAAL  zich beter leren uitdrukken, bijten, slaan is verleden 
tijd….communiceren als iets niet naar je zin is in plaats van… 

ACTIEF EXPLOREREN EN EXPIRIMENTEREN meer willen weten over, 
iets onderzoeken 

ZIN VOOR PERSOONLIJKE HYGIENE  neus snuiten, handen wassen en 
uiteindelijk einde schooljaar zelfstandig toilet bezoek 

Zal nu zeker in corona tijden veel aandacht krijgen. 

 

HOE KUNNEN JULLIE ERVOOR ZORGEN DAT WE DIE DOELEN KUNNEN 
BEREIKEN 

Uiteraard is SAMENWERKEN met de school en met de juffen van het grootste belang. 

Als je dus met vragen of zelfs opmerkingen zit, aarzel dan niet om in het 
schriftje je vragen te noteren.  Meestal weet ik goed waarom of waarvoor ik 
iets deed en ik wil jullie graag te woord staan.  Vertrouwen is namelijk heel 
belangrijk en dan kunnen we succes oogsten met je kleuter.  Draag zorg voor 
dat schriftje….in propere schriftjes is het leuk om te lezen en te schrijven. 

Ik vraag dus sommige praktische zaken met aandrang:  

Zet aub overal de NAAM van je kleuter op.  Op labels in kledij, op deksels en 
doosjes, schooltassen en nu zeker ook op de nieuwe drinkflessen… dan komt 
alles snel terug naar de eigenaar… 

 



Houd je eraan om het kaartje op ROOD of GROEN te zetten en hou de 
paperclip op de bladzijde.  Soms geef ik een opdracht en kleeft er geen sticker 
in het schriftje …. dat is dan iets dat de kleuter zelf moet onthouden, iets dat 
niet zo belangrijk is 

Maak van hun schooltas geen puzzel … als jij ’s morgens de dozen er niet in 
krijgt, lukt dat zeker bij jouw kind niet.  Ook veel te grote niet sluitende dozen 
zijn een probleem … alles ligt dan in schooltas of op de grond … vies en vuil.  
Label ook de schooltas.  Test de drinkfles, fruitdoosjes … eens uit want een 
uitgelopen fles maakt alles in de schooltas vies en nat. 

Probeer jassen en truien van een lusje te voorzien…truien over het hoofd zijn 
moeilijk…een gilet is praktisch…kinderen komen vaak te warm kleed de klas in.  
Ook praktische kledij a.u.b op uitstappen. 

!! Voorlopig vraag ik om de kinderen weinig mee te geven van thuis om over te 
leren…. Als corona niet toeslaat kunnen hier eventueel wijzigingen komen !! 

Om de kleuters hun aandacht voor hygiëne te verbeteren vragen we om op 
vrijwillige basis af en toe eens een doos zakdoeken, keukenrol of vochtige 
doekjes mee te geven.  Voorlopig is er nog voldoende voorraad van vorig 
schooljaar, ik kleef een sticker als het nodig is. 

Van de activiteiten gaan er telkens een nieuwe maand begint op de schoolsite 
foto’s komen.  Bekijk en bespreek ze samen met je kind.  Hou ook de kalender 
in de gaten want de gebeurtenissen ga je daar kunnen zien. 
www.vbsoudebareel.be en FBpagina.  Minder foto’s dan vroeger en ik hoop 
dat er niemand moet uitgefilterd worden want dat is moeilijk met 
klasevenementen.  Graag zorgen voor een familie fotoblad A4 voor ons 
klasalbum, ik stop het zelf wel in een plastiek U mapje. 

Doe je best om de klas LUIZENVRIJ te houden dit jaar…plezant voor ons allen.  
Zeker melden als je bij jouw kind luizen opmerkt.  Dan krijgt iedereen een 
luizensticker in het schriftje.  Snelle interventie is nodig op zo’n moment. 

Blijf niet langer dan nodig rond de schoolpoort ….geef corona geen kans! 

 

 

 



 

WAT JE ZEKER OOK MOET WETEN 

De belangstellingspunten eerste trimester 

 Ko, de kreeft heet alle kleuters welkom 
 Met Pipo naar de kermis! 
 Elmer, de kleurenolifant 
 We duiken met de kabouters het herfstbos in  
 Lekker griezelen, doe je mee? 
 Mijn familie, waar kom ik vandaan? Zo ziet mijn familie eruit en de grootouders.   
 Sint en Piet, vergeet ons niet! 
 Kerst en op naar 2021  

we maken 1 nieuwjaarsbrief zelf, de andere worden door u aangekocht. Voor 
gescheiden ouders worden er in de klas twee brieven zelf gemaakt.  

 

Sint en Piet 

De rode en de groene brief voor zelfevaluatie. Wie wil legt zijn tuutje in het zelf versierde 
klasdoosje. We verzamelen een lange tijd zodat ze zelf kunnen beslissen om mee te doen. 
Meedoen wordt bij het ouder worden steeds belangrijker! Help hen daarbij en maakt voor je 
eigen kind niet veel uitzonderingen, de groep is belangrijk en de sfeer. 

Naam leren schrijven 

Na nieuwjaar krijgen de kleuters een naamkaartje om hun naam te leren natekenen. We 
letten ook op de pengreep. We hebben” Krullenbol”, een nieuwe methode om de fijne 
motoriek en de pengreep op een speelse gevarieerde manier te oefenen.  Foute pengreep is 
vaak hardnekkig om af te leren. 

Verjaardagen met Ko en Ko Maxi 

Ko de kreeft mag op dit moment niet mee naar huis. In het schriftje van Ko kan je iets leuks 
schrijven of kleef je foto's zodat we tot een goed gesprek kunnen komen over hun 
verjaardag thuis. Spreek over traktaties eens op voorhand met mij, soms verjaren er 
meerdere kinderen op korte tijd en door corona zijn we beperkt in de mogelijkheden.  Weet 
wel dat je kleuter die dag alle belangstelling zal krijgen dat het verdient, met Ko de kreeft in 
zijn nabijheid. 

Ko Maxi 

Deze kreeft komt bij moeilijke, emotionele situaties de kleuter bijstaan. 

 

 



 

Eten en drinken 

De kinderen kunnen steeds water drinken uit hun meegebrachte drinkfles.  

Geef ze een normale portie boterhammen mee met beleg dat ze lusten.  Het 
menu van de warme maaltijden kan je op de site vinden, ook de allergenenlijst 
kan je daar raadplegen.   

Elke kleuter zijn eigen lekvrij potje, stop er niet teveel in en geen te rijp fruit. 
Snij grote stukken om uit het vuistje te kunnen eten. Een doosje dat goed sluit 
graag… Geef in een banaan een klein sneetje zo kan je kleuter die dan zelf 
openen.  Geef vooral niet teveel fruit mee anders blijven ze erop knabbelen. 
Graag potjes met een naam erop!  Liever geen vorkjes maar grotere stukken.   

 

Zieke kinderen 

Zieke kinderen horen niet in de klas.  Wees er tijdig bij om een dokter te 
contacteren als je kind ziek is, en stuur het dan zeker niet naar school!  Mocht 
je kind een allergie hebben gelieve dat eens extra te melden in het heen- en 
weerschriftje. 

 

Buiten spelen 

Elke volledige dag hebben we ons buiten-moment 

Maandag: naar de tuin voor een geleid spel en een vrij spel moment. 

Dinsdag: fietsen graag steeds eigen fiets en eventueel helm meebrengen en terug 
meenemen naar huis na de fietsactiviteit.  Fiets en helm voorzien van eigen naam alsjeblieft. 

Geef nooit een te grote, mooie fiets mee want ze rijden wel nog eens op elkaar en er is dan 
vlug iets stuk en geeft het problemen. Wie wil fietsen herstellen?  De eendjesklas heeft al 
iemand gevonden! 

Donderdag: zandbak 

Vrijdag: speeltuin 

Poppenkast spelen we met de 3 juffen op woensdag of op vrijdag morgen in de 
hyacintzaal. 

 



Normaal gezien rekenen we vaak op hulp van ouders en grootouders.  
Daarvoor geef ik elk jaar een in te vullen” HULPBON” mee.  Dit jaar doe ik dat 
voorlopig niet.  Mocht er een corona luwe periode zijn waarin er iets meer mag 
SAMEN, dan zal je via de hulpbon je kunnen inschrijven om deel te nemen aan 
activiteiten. 

Mocht je vragen, opmerkingen of twijfels hebben over iets, schrijf dan gerust 
een nota in het agenda.   

Probeer vertrouwen te hebben en dan komt wederzijds respect vanzelf.  
Probeer regels en afspraken te respecteren want daar krijgt het kind 
duidelijkheid door.  Regelmaat is een houvast! 

 

 

We hopen op een leuk schooljaar met plusjuf Jolien, juf Sophie en mezelf. 

Bedankt om dit allemaal aandachtig te lezen.       

 

Vriendelijke groet,  

juf Ann 


