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Wij zijn de vriendjes van Jules

Jules beleeft samen met jullie peuters alle avonturen. Jules is heel
herkenbaar voor peuters. Hij speelt mee in de klas en zorgt tegelijk voor
houvast en troost.
Dagelijks is één peuter het vriendje van Jules. Die mag een ketting aan,
spelen met Jules, allerlei taakjes in orde brengen,...

Thema’s komen zo veel mogelijk vanuit de interesses van jullie kinderen.
Dit zorgt ervoor dat de kleuters nog gemotiveerder in de klas spelen. We
leren al spelend. Experimenteren en ontdekken staat centraal!

Weekplanning

Maandag
groene dag

Dinsdag
gele dag

Krullenbol
(schrijfmotoriek
oefenen op
muziek)

Beweging met
juf Stiene

Woensdag
oranje dag

Donderdag
blauwe dag

Vrijdag
rode dag

yoga

Beweging met
juf Stiene
DingDong
(Tiktak)
Fietsen in de
zaal

Dagplanning
Voormiddag
-

Ontdooimoment in de klas
Kringmoment
Tussendoortje
Activiteit in de kring
Toiletbezoek, handen wassen
jassen aan en fruit eten
Speeltijd
Vrij spelen in de klas + aanbod
door de juf
Opruimen
Kringmoment
Toiletbezoek, handen wassen
Naar de refter/naar huis

Namiddag
-

Kringmoment
Vrij spelen in de klas + aanbod
door de juf
Opruimen
Toiletbezoek, handen wassen
jassen aan en fruit eten
Speeltijd
activiteit in de kring
Jules gaat slapen
Boekentas maken, jassen
aandoen
Naar huis/opvang

De schooltas
-

Twee porties hapklaar gesneden fruit/groenten/ongezouten nootjes
Drinkfles (enkel water)
Heen- en weermapje (graag dagelijk nakijken en terug meegeven)
Indien zindelijkheid goed lukt → 1 setje reservekledij in een zakje
Opvang: vieruurtje

→ Graag dagelijks de juiste kaartjes aan de boekentas hangen.

De droomklas
juf Christa
(momenteel
afwezig)

-

-

Na het middageten → Rust-/slaapmoment
13h15 wordt iedereen wakker gemaakt
meebrengen van thuis:
- luiers ( GEEN broekjes, wel plakkers),
- dekentje,
- knuffel
Als luiers op zijn, worden jullie verwittigd om nieuwe
mee te geven naar school. Indien er geen luiers meer
aanwezig zijn, wordt €0,50 aangerekend via de
schoolfactuur.

Praktisch
❏

Zindelijkheid

-

Geen luiers op school, enkel om te slapen.
Begin schoolcarrière → Grote zak met genaamtekende reservekledij.
Indien zindelijkheid vlot loopt → 1 setje reservekledij in de boekentas.

❏

Fluojas

-

Elke dag fluojas aan!
De ouderraad houdt af en toe fluocontrole. Dan krijgen de kleuters een
stempel en duim/smiley in de klas.

❏

Verjaardagen

-

Wij hebben een uitgebreid verjaardagsfeest in elke kleuterklas.
Geen traktaat van thuis, de kleuters krijgen een snoepje van school.
Jarige krijgt de kleine Jules mee om 1 keer thuis te slapen.
Jarigen van de maand → Gevierd met alle kleuters

-

Alles naamtekenen
liefst wanten met touwtje

❏

Winterkledij

Praktisch
❏

Zomerkledij

❏

Oudercontact

❏

-

Zonnepet/-hoed meegeven om in school te blijven bij zomerweer.
Zonnecrème op school aanwezig.

-

2x per jaar,
kort gesprek
uitnodiging volgt digitaal

-

Elke kleuter krijgt 1 gratis stoffen groene zak om zijn werkjes in op te
bergen. Telkens voor een vakantie gaan de knutselwerkjes mee naar
huis.
Gelieve de volgende dag de zak terug mee te geven.
Kwijt = €2

Groene zak

-

Communicatie
-

Wekelijks mailtje met daarin kort weekbericht.
Wekelijkse aanvulling op weblog: www.rozeklas.spwebasis.be
Babbeltje aan de poort
Via mail: emmy.louage@spwebasis.net
Via heen- en weermapje

