
Informatiebrief werking 3e kleuterklas 
 

Beste ouders, 
 
Aangezien onze ouderavond wegens COVID 19 niet kan doorgaan, proberen we jullie via 
deze brief zoveel mogelijk info te geven over wat jullie en jullie kleuter allemaal mogen 
verwachten in de derde kleuterklas. 
 
 Wij werken in de kleuterklassen met thema’s, deze duren meestal een tweetal weken. 

Wij zorgen er voor dat de thema’s en activiteiten gedurende het schooljaar gelijklopend 
zijn met de twee derde kleuterklassen.   
Er staan thema's vast op onze kalender maar er zijn ook themaloze weken ... we laten 
deze dan vrij invullen door de kleuters(naar hun interesse). 
 De reden waarom is het volgende: 

 De kleuters degelijk voorbereiden op het eerste leerjaar. 
 Elk kind moet gelijke kansen en evenveel bagage meekrijgen, wij differentiëren 

constant in de klas.  Zowel voor onze sterke als onze iets zwakkere kleuters. 
 Volgend schooljaar worden de twee klassen opnieuw door elkaar gemengd zodat 

we opnieuw evenwaardige klassen kunnen creëren. 
 

 We beginnen samen onze dag in de kring: 
 Dit om de kinderen op hun tempo hun dag te laten starten op een rustige manier. 

 Dagen van de week: Dit wordt aangebracht met een versje. De kinderen leren 
welke dag we zijn vandaag, gisteren en morgen. De dag wordt benoemd met de 
juiste benaming (geen kleuren meer zoals andere jaren)   
We bekijken dan ook of er al dan niet speciale activiteiten gebeuren die dag. 

 Het weerbericht: Waarneming van het weer die dag, met de juiste benaming 
(bewolkt, half bewolkt, zonnig,… ) 

 Maaltijden: De kinderen van de derde kleuterklas kunnen zelf vertellen wat ze die 
dag gaan eten. Jullie hoeven het niet meer in het heen- en weerschriftje te 
schrijven. Als jullie dit ’s morgens aan jullie kleuter vertellen, dan kan hij/zij dit ’s 
morgen tijdens het onthaal vertellen. 

 Praatronde: Het onthaal wordt afgesloten met een korte vertelronde. De 
kinderen mogen vertellen wat ze in het weekend of op woensdagnamiddag 
hebben gedaan. 

Waar gaan we dit schooljaar allemaal aan werken: 

 Taal: 
 Zinsbouw: Het is belangrijk dat we ons in de derde kleuterklas goed kunnen 

uitdrukken en verstaanbaar maken.  We kunnen met meervoudige zinnen praten. 
 Woordenschat: De meeste thema's worden uitgewerkt a.d.h.v. een prentenboek, we 

halen uit ons themaboek heel veel gekende maar ook nieuwe woorden en leren die 
te gebruiken in zinnen, nieuwe situarties, ... 



 Rijmen: Al spelend woordjes zoeken die rijmen op elkaar zal een dagdagelijkse 
activiteit worden. Dit komt ook aan bod bij liedjes en versjes. 

 Letterherkenning: In onze klas gaan we na de herfstvakantie ons 'letterhuisje' 
(octopusklas) en 'letterappartementje' (flamingoklas) introduceren.  Er zal dan een 
bepaalde letter naar voor gebracht worden. Het is de bedoeling dat de kleuters  dan 
thuis een voorwerp gaan zoeken die begint met die bepaalde eerste letter, en dit dan 
meebrengen naar school om in ons huisje/appartementje te zetten.   
We werken dan ook een week rond die bepaalde letter in de klas.  (de letter zal 
zichtbaar op de hand staan.)  
De letters worden aangebracht hoe je ze leest, NIET zoals ze uitgesproken worden in 
het versje van het alfabet (Aa, Bé, Cé,…) 

 Schrijven: bij elk thema zijn er ook woordkaarten in de klas, deze kunnen de kinderen 
naschrijven. Wij bieden enkel de drukletters aan, géén krulletters. Dit zal op een 
correcte manier aangebracht worden in het eerste leerjaar! 

 
 
 Wiskundige initiatie: 

 Begrippen/rekenen: voor, achter, naast, onder, boven, .... maar ook meer, minder, 
 1 meer of 1 minder.  We gaan al spelend leren tellen tot 10.  Zowel van 0 naar 10 als 
van 10 naar 0. In beide richtingen.    
De getalbeelden spontaan leren herkennen op een dobbelsteen zal ook aanbod 
komen en mag thuis geoefend worden. 

 Wegen en meten:  Dit gaan wij ook spontaan doen in de klas bij bepaalde thema's.  
We gaan de kleuters meten en kijken wie de grootste of de kleinste is, zijn er kleuters 
die even groot zijn, ...  
Met een weegschaal gaan we bijvoorbeeld bij een  kookactiviteit etenswaren wegen 
... 
Ook tijdens het spelen in de hoeken kunnen de kinderen verschillende dingen meten 
en wegen (met verschillende atributen) Dit komt zeker aan bod bij de 
onderzoekstafel. 

 Cijfers en getalbeelden:  
 er wordt niet verwacht dat de schrijfwijze van de cijfers gekend zijn, maar indien 

ze er klaar voor zijn geven we bij het eerste oudercontact de juiste manier van 
aanleren mee. 

 de getalbeelden worden aangebracht volgens een bepaalde vorm in het eerste 
leerjaar. Ook wij maken hier op een speelse wijze kennis mee: 

 
 



 Orientatie op de wereld: 
 MOS-project: Ook op onze school dragen wij zorg voor het milieu.  Wij sorteren ons 

afval, we hebben een moestuin in onze tuin, verschillende fruitbomen die we 
verzorgen en waarvan we eens iets lekkers maken (bv. met de appels), ... 

 Uitstappen: Normaal gezien plannen we in de derde kleuterklas heel wat uitstappen.  
Met de maatregelen rond COVID 19 hebben wij nog niets onmiddellijk vastgelegd 
maar wij gaan jullie zeker op de hoogte houden! 
 

 Bewegingsopvoeding:  
 Gymmen: zal worden gegeven door juf Bieke.  

Gelieve turnpantoffeltjes te voorzien die op school mogen blijven.  Het turnen gaat 
door op woensdag en vrijdag, gelieve op die dag gemakkelijke schoenen (zonder 
veters) te voorzien. 

 Zwemmen: is voor het eerste leerjaar (geen budget in de kleuterklas) 
 Fietsen: fietsen gaat door in de 3e kleuterklas op vrijdagnamiddag. De kinderen 

brengen hun eigen fiets mee naar school (genaamtekend). Wij leren fietsen samen 
met de hulp van juf Patricia. Wij hebben geen fietsen nodig met steunwieltjes. De 
steunwieltjes worden thuis van de fiets gehaald. Het is de bedoeling dat we op school 
leren fietsen met 2 wielen! 
 

 Muzikale opvoeding: 
 Zingen: bij elk thema hoort wel een liedje en of versje.  Zal telkens meegegeven 

worden op een gekleurd blad zodat jullie ook thuis uit volle borst kunnen meezingen. 
 Dans, schrijfdans/Krullebol: Dit is beginnend schrijven, voorbereiding op het eerste 

leerjaar. De schrijfbewegingen worden aangeleerd vanuit het hele lichaam. Alles 
wordt eerst groots aangebracht vb.: draaibewegingen vanuit de schouder, en pas op 
het laatste vanuit de pols. 

 Ritmiek: kinderen leren omgaan met muziekinstrumenten, leren hun lichaam 
gebruiken op het ritme van een anders instrument of op muziek. 
 

 Beeldende opvoeding: 
 Creativiteit: met verschillende materialen creatief aan het werk gaan.  We laten 

zoveel mogelijk van het kind zelf komen, ze mogen hun creativiteit de vrije loop laten 
gaan met de aangeboden materialen (vaak kosteloos materiaal). 

 Fijne motoriek: juiste pengreep is een werkpuntje voor dit schooljaar!  Dit is zeer 
belangrijk naar het eerste leerjaar toe. Hier zullen we dit schooljaar op oefenen. Er 
zijn ook hulpstukjes voor handen. 

 Gevoelens en emotie: Tijdens beeldende activiteiten kunnen de kinderen hun gevoel 
uiten in het knutselen, in het uitproberen van dingen. De kinderen mogen hun gevoel 
uiten in een schilderij, zelf kleuren kiezen bij een knutselwerk,… 
 



 Geloofsopvoeding: 
 Bijbelverhalen: in de klas zullen Bijbelverhalen aan bod komen, deze worden dan ook 

besproken, kinderen kunnen ook filosoferen hierover. 
 Christelijke feesten: deze worden benoemd, worden uitgelegd waarom we die 

feesten vieren, de oorsprong ervan. 
 Gebeden:na een Bijbelverhaal of vertelmoment/filosoferen kan er een gebedje 

gedaan worden, ook rituelen vb. kaarsje gaat branden voor iets, stil worden,… 
 Morele ontwikkeling: gesprekken voeren over goed en kwaad, dagdagelijkse 

gebeurtenissen aanhalen en de kleuters daar op een gepaste manier leren mee 
omgaan en laten op reageren. 
 

 Sociale ontwikkeling: 
 Goede manieren: aan Beleefdheid schenken we heel veel aandacht.  We vinden het 

belangrijk dat kleuters beleefd zijn tegenover leerkrachten op school, maar ook 
tegenover vriendjes op school.   

 Samenhorigheid: wij zijn allemaal vrienden van elkaar en wij dragen zorg voor elkaar. 
Wij helpen elkaar in en buiten de klas, wij delen met elkaar,… 

 
 
 
Extra mensen in de klas: 

 Juf Patricia is onze co-teacher in de 3e kleuterklas. Zij komt heel vaak in de klas om 
mee activiteiten te begeleiden. Zij zal ook schrijfdans, geloofsopvoeding en 
computerles geven aan de kinderen 

 Juf Patricia komt ook op donderdagnamiddag in de klas van de octopusjes (meester 
Johan heeft dan uren aanvangsbegeleiding en staat dan niet in de klas). Juf Patricia 
zal dan ook een liedje of versje aanleren aan de kinderen. 

 Juf Jolien komt op woensdag wat extra zorg geven in de klas. Op maandag 
(flamingoklas) en vrijdag (octopusklas) zal ze ook met een aantal kinderen naar de 
boekenklas gaan om een boekje uit te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkele afspraken / weetjes:  
 

• Tijdig aanwezig zijn in de rij!!!  Voor het welbevinden van Uw kind is het  zeer 
belangrijk dat ze de start van het onthaal niet missen. 

• Afwezigheden telkens melden! Kleuters van de 3e kleuterklas zijn leerplichtig en 
moeten een briefje van de dokter hebben bij afwezigheid. 

• Kleuters worden afgezet aan de poort, ouders gaan niet meer mee tot aan de rij. 

• Elke kleuter brengt één doos papieren zakdoekjes mee. 

• Kledij, brooddoos, koekendoos, … naamtekenen (alles wat ze kunnen kwijtraken, 
daar zet je het best hun naam op). 

• Gympantoffels (wanneer ze plots hun gympantoffeltjes terug meekrijgen naar huis 
wil het zeggen dat ze te klein geworden zijn, gelieve dan andere mee te geven). 

• Koeken zonder chocolade aub! Er bovenop is lekker, maar soms Oo zo vuil ... :-) 

• Briefwisseling volgende dag terug, ook bij negatief antwoord (heen – en weer 
schriftje) + naam!! Rood-groen 

• Geen speelgoed en dergelijke naar school, enkel thema gericht. 

• Kosteloos materiaal altijd welkom, maar eerst eens vragen aub. 

• Fietsen op vrijdag bij droog weer, gelieve zelf een fiets mee te brengen met naam, 
GEEN steunwieltjes.  

• Contractwerk in groepjes vanaf het tweede semester. 

• Oudervervoer indien het weer kan COVID 19. 

• Verjaardag, geen snoepgoed, geen (slagroom)taarten  (prentenboek of aanvullend 
speelgoed voor de klas, zie lijst van de juf/meester, geen verplichting!). 

• Schoenen zonder veters, na de kerstvakantie leren we veters knopen. 

• Oudercontacten: data nog niet gekend. 

• Voormiddag steeds gezond tussendoortje (fruit – groente), in namiddag mag koek. 
Fruitjes altijd in een goed sluitende doos zodat het sap er niet kan uitlopen in de 
boekentas. Het is ook handig als er een sneetje in de top van de banaan zit zodat je 
kleuter de banaan zelf kan openen.(Dit bevorderd de zelfstandigheid). 

• Heb je een “leuk beroep of hobby” en je wil het delen met ons en de kinderen. Laat 
het ons dan gerust weten! 


