
Juf Linda

2020- 2021
Hier en daar kunnen er dingen veranderen omwille van de corona
maatregelen. Volg alles mee via de schoolwebsite.

Jaarthema: “ OMG, verrassend vreugdevol”
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Dag mama en papa,

Je kleuter gaat voor de eerste keer naar school!
Dit is een groot moment in het leven van jullie kind en ook in dat van jullie als ouders.
Het vertrouwde plekje bij mama/ onthaalmoeder/ kribbe moet nu plaats maken voor een
nieuw avontuur.
Deze spannende gebeurtenis roept vast en zeker veel vragen op.
Om de eerste schooldagen zo vlot mogelijk te laten verlopen probeerde ik enkele
punten op papier te zetten.
De deur van onze klas staat steeds open voor een praatje, een vraag, …
ALTIJD WELKOM.

Kijk ook regelmatig de schoolwebsite na !
Hierop komt belangrijke informatie, belangrijke weetjes, …  over het schoolgebeuren.
Vergeet ook niet !
Wekelijks komen onze belevenissen ( foto’s) en info op ons klasdeel.

Ons klaslogo : ‘ de rups ‘ als herkenning van de instapklas en is overal te vinden.

10 tips om de 1ste schooldag vlot te laten verlopen

1. Geef een eerlijk beeld van de school.
2. Zorg dat je kind de basisbehoeftes kan verstaanbaar maken.
3. Maak duidelijk dat mama/ papa niet blijven.
4. Laat de 1ste schooldag niet samenvallen met een grote verandering thuis
5. Begin eventueel met halve dagen
6. Maak het afscheid kort ( knuffel, zoen, weg)
7. Toon je eigen verdriet niet
8. Geef knuffel, tutje, doekje mee
9. Hou een vast ritueel aan
10. Maak na school tijd om te luisteren, te knuffelen en tot rust te komen
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Even voorstellen

Ik ben juf Linda en woon in Pellenberg. Ik geef al meer dan 35 jaar les in de instapklas.
Als mama van 3 dochters weet ik maar al te goed hoe bezorgd een ouder kan zijn over de 
kleine bengels. Daarom zal ik mijn best doen om jullie kapoen, zo vlug mogelijk, zich goed te 
laten voelen in de klas/  op school.
Het belangrijkste is dat de allerkleinsten zich dadelijk ‘ thuis ‘ voelen, zich goed in hun vel 
voelen en graag naar school komen.
Verder gaan we experimenteren met al onze zintuigen.
Speelhoeken worden verrijkt, aangepast aan het week- dagthema.
LEREN is niet heel de tijd aan een tafeltje zitten maar meestal door te spelen, zelf te 
ontdekken en te ervaren.
Ik moedig hen zoveel mogelijk aan om zelfstandig te worden. Zo wordt het een dagelijkse 
kost om te oefenen op zelfstandigheid.
In elk hoekje worden er afspraken gemaakt ( aanduiding door groene en rode flapjes)
Door HELP-kleuters te kiezen leren we zorg dragen voor het materiaal en het speelgoed.
Dit leren ze aan de hand van allerlei taakjes waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Als jullie in de loop van het schooljaar vragen of bedenkingen hebben, mogen jullie steeds 
naar mij toe komen.
Misverstanden kunnen  met een  woordje uitleg voorkomen worden.
U kunt mij altijd spreken voor of na de schooluren.
‘s Avonds kunt u me bereiken op het nummer 016 461846 (liefst na 17.00uur)
of via mail: linda.vandegaer@sintmartinusschool.be
U kan ook een berichtje achterlaten in de schooltas.

Juf Kristine, de kinderverzorgster, is aanwezig op maandag- woensdag- en 
vrijdagvoormiddag. Zij komt in de klas een handje toesteken en helpt mee in de refter van de 
warme middagmalen.
Samen met meester Toon, de turnleerkracht, strekken we 2x per week onze benen in de 
grote turnzaal. De momenten worden nog door gegeven.
Juf Lore, de zorgleerkracht, zal ons soms mee begeleiden met bepaalde opdrachten.

3.

mailto:linda.vandegaer@sintmartinusschool


Brengen en afhalen

.

Probeer uw  kind op tijd naar school te brengen. Zo mist hij/ zij niets van het
ochtendritueel en wordt de klasgroep niet gestoord.
De eerste dagen mogen jullie nog mee tot aan de klas, daarna begeleiden jullie je kleuter
tot aan de klasdeur ( zachte landing vanaf 8.30uur)
Hou het afscheid zo kort mogelijk( een knuffel en een kus). Dit maakt het voor je 
kleuter makkelijker.
Om je kleuter af te halen, kom je ‘s middags tot aan de buiten- klasdeur.
‘s Avonds wacht je aan de poort tot het belsignaal gaat, dan mogen jullie tot aan de rij komen
op de grote speelplaats. Bij regenweer aan de buitendeur van de kleuterspeelzaal. 
Zo kan de juf  zien welke kleuters er wel/ nog niet werden afgehaald.
Gelieve  de juf  schriftelijk te verwittigen indien uw kleuter door een andere
persoon dan gewoonlijk wordt afgehaald.
Kleuters die niet werden afgehaald brengen we steeds naar de speelplaats van de 
lagere school en wachten daar op de juffen van de L-kids.

Begin om 8.50uur
speeltijd van 10.05 tot 10.20 uur
middagpauze van 12.00 tot 13.10 uur
speeltijd van 14.50 tot 15.05 uur
Einde 15.55 uur
Op woensdag eindigen de lessen om 11.35uur, op vrijdag om 15.05uur

Bij ziekte af afwezigheid : verwittig de school of de juf
Te laat op school of vroeger afhalen:  ga even langs het secretariaat

4.



Wat zit er in mijn schooltas?

- brooddoos
- drankjes
- doosje met fruit
- doosje met koekje
- eventueel knuffel, tutje

Wat mag er de eerste dag meegebracht worden ?

- Reservekleding  in een plastic zakje voorzien van naam  
- Luiers ! GEEN broekpampers
- Doos papieren zakdoekjes
- pakje vochtige doekjes

Reservekleding blijft in de klas, zo hoeft je kleuter dit niet elke dag mee te sleuren.
Krijg je de lege verpakking mee naar huis, gelieve dan nieuw terug mee te geven.

NAAM?

Op ALLE materialen duidelijk de naam van je kleuter vermelden!
De jongste kleuters kunnen hun naam nog niet schrijven daarom krijgt iedereen een
persoonlijk kenteken ( stempeltje). De 1ste schooldag kiezen ze er eentje.
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Drankjes

Eten

De kleuters brengen een gezond drankje van thuis mee.
Dit in een goed sluitende drinkbus.
Kleine tip: steek de drankjes in een washandje/ zakje, zo kan het meeste vocht
opgeslorpt worden bij uitlopen.

Kleuters kunnen boterhammetjes blijven eten op school.
Zij blijven in de klas bij de klasjuf.
Kleuters kunnen ook warm middagmaal of soep verkrijgen op school.
Zij gaan in de grote refter.
Elke maand krijgen de kleuters een overzichtje met menu, hierop kan u als ouder 
aanduiden welk moment je kleuter op school blijft eten.( A= aardappelen, S= soep)
Betaling via de schoolrekening.

10- uurtje eten we een stukje fruit
Na de middag eten we een koekje ( zonder chocolade)

FRUITDAGJE: voor iedereen op woensdag.
Op school willen we het eten van fruit stimuleren!
Op woensdag worden er GEEN koekjes gegeten.
De kleuters kunnen als tussendoortje fruit/ groenten of een gezond alternatief

( boterham, melkproduct, …) meebrengen.
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Zindelijkheid

Voor- en naschoolse opvang

Voor en na de schooluren wordt er opvang voorzien door de L-kids.
Eveneens op verlofdagen, schoolvakanties kan er gebruik van gemaakt worden.
Hiervoor krijgt iedere kleuter die naar de opvang gaat een  oranje kaartje mee.
Indien nodig kan dit aan de buitenkant van de schooltas vastgemaakt worden.
Voor verder informatie kan je altijd bij de L-kids terecht.

Elk kind wordt zindelijk op eigen ritme. De meeste kinderen worden zindelijk tussen 2 en 
4 jaar . Pampers en ongelukjes zijn in onze klas dus heel normaal.
Na een maand, als de wenperiode voorbij is, proberen we de luiers uit te laten.
Dit natuurlijk in samenspraak met de ouders.
Geef voldoende reservekleding / luiers mee. Deze blijven in de klas zo hoeft je kleuter
Dit niet dagelijks mee te sjouwen. Voorzie je kleuter van gemakkelijke kledij.

Busvervoer
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Onze vaste klasvriendjes.

Samen met Rupsy gaan we op verkenning doorheen de school.
We nemen allemaal een pootje vast en zo stappen we samen
naar de speelplaats of terug naar de klas. Zo leren we netjes in 
een rij stappen en blijven we allemaal samen bij de juf.

Kiki, onze klasvogel vertelt ons iedere dag wat we gaan beleven!
Hij woont in onze themaboom.
Elke morgen maken we hem wakker .
Hij gaat overal mee.

Ook Muizy brengt ons elke dag een bezoekje!
Hij leert ons de dagen van de week, kleuren en tijdsbegrippen.
Hij woont in de gekleurde huisjes.

Elke morgen kijken we naar buiten en samen met meneer 
de uil bespreken we het weer. 
Zo worden we bewust van de weersomstandigheden.
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Foto van pop
Kramikske

( taal)

Foto van rups
Jozefien
( puzzel)

Kramikeltje, onze taalknobbel, helpt ons bij allerlei taalspelletjes.
Bij de jongste kleuters ligt vooral de nadruk op het 
vergroten van de taalvaardigheid. 
Op een positieve manier in contact komen met taaldiversiteit.
Het gevoelig maken voor verschillende talen maar vooral taal in 
het algemeen.
Zich leren uitdrukken, taal gebruiken, verwoording van emoties,.
is heel belangrijk voor de sociale  ontwikkeling.

Inzicht krijgen, succes ervaren, fijne motoriek en
oog-handcoördinatie stimuleren we door het puzzelen.
Jozefientje biedt ons  verschillende soorten puzzels aan.

Tijdens de welkomdag krijgt elke kleuter een aftelkalender mee.
De hoeveelheid rupsjes die geplakt kunnen worden helpt ons om 
af te tellen naar het GROTE  moment.
In het troostboekje kunnen jullie allerlei foto’s uit het leven van 
je kleuter kleven die dan troost kan geven bij een droevig 
momentje.

Heen-
en weermapje

De kleuters krijgen een persoonlijk heen en weermapje mee 
naar huis!
Hierin vindt u belangrijke briefwisseling.

Mijn t roostboekje Hallo
Dit is mijn ‘ troostboekje ‘.
Mijn juf zal mijn boekje op een zichtbare 
plaats leggen, zodanig dat als ik in de klas 
wat verdrietig ben erin kan kijken.
Bij het zien van de foto’s of tekeningen 
zullen mijn traantjes vlug verdwijnen. 
Willen jullie mij hierbij helpen en samen 
met mij een paar foto’s inkleven?
Bijvoorbeeld van mijn familie, zusjes, 
broertjes, oma en opa, huisdiertjes, leuke 
plekjes, mijn kamertje, knuffels,… 
(Gelieve ook wat info erbij te schrijven, 
zodanig dat mijn juf weet over wat ik het 
heb)
Bedankt
Je kapoen

Mijn aftelkalender !
Joepi, ik mag naar school.

Welkom	bij	juf	Linda	in	de	rupsenklas

Dinsdag 1 september 2020
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Onze klas

Onze klas heeft verschillende hoekjes waar we naar hartenlust kunnen spelen,
experimenteren en ontdekken.
Er is een gevarieerd en ruim aanbod die aangepast wordt aan de verschillende thema’s.
Hierbij wordt ook rekening gehouden met de interesse en noden van ieder kind.
In iedere hoek hangen gekleurde flapjes omhoog.
De groene flap: wat kunnen we, wat zijn de mogelijkheden
De gele flap: aanduiding van het aantal kleuters die de hoeken mogen ontdekken. 
Het aantal kleuters in de hoek komt overeen met het aantal gekleurde armbandjes. 
De rode flap: wat we best NIET doen in die bepaalde hoek.
ONTHAALHOEK:
Verhalen, belevenissen, vragen kunnen we hier met elkaar delen en samen beleven.
De juf probeert hier de kleuters te stimuleren om samen te denken, oplossingen te 
bedenken, samen te zoeken naar betekenissen, ….
Door de kringmomenten ontdekt de juf ook wat er zoals leeft, vragen van de kleuters en
Interesse van de kleuters.
De klaspop, KIKI, is hier aanwezig en stimuleert de stille kleuters ook tot praten.
Aan de hand van de aanwezige daglijn kunnen de kleuters het dagverloop visueel mee 
volgen. De kleuters krijgen een bepaalde structuur en veiligheid. Het begrip ‘ tijd’ wordt 
duidelijker.
POPPEN-/ HUISHOEK:
Belangrijk voor de sociale ontwikkeling- rollenspel en nabootsing staan hier centraal.
Wiskundige ondersteuning bij het winkelen, krijgen kennis van kopen en verkopen, 
bewustmaking van geld betalen, ..
BOEKEN- EN SNOEZELHOEK:
Dit is een rustige hoek waar de kleuters tot rust kunnen komen en  zich kunnen verdiepen 
in het thema, neuzen in de boekjes als echte boekenwurmen. Leren respect krijgen
voor het materiaal en hanteren van de boekjes.
In deze hoek wordt de taalvaardigheid ook vergroot, dit op spontane maar ook 
op geplande momenten. Zo komen dagelijkse vertel- voorleesmomenten ,
aanleren van versjes en liedjes, poppenspel, … aan bod.
Snoezelen komt van snuffelen ( ontdekken) en doezelen ( genieten). De kleuters worden 
door veel prikkels overspoeld zodat ze hier kunnen, wie behoefte heeft, zich even 
terug trekken uit de drukte.
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BOUW-/TIMMER-/  AUTOHOEK:
Hier proberen we de kleuters te stimuleren:
- Fijne motoriek, oog- handcoördinatie
- Waarnemingszin
- Zelfredzaamheid- opruimen
- Rekenvaardigheid: tellen, meten, …
- Ruimtelijke begrippen, ruimte verkennen
- Sociale vaardigheden, samen werken, problemen oplossen, ….
- Imitatiespel
BOETSEER-/ZAND-/WATER-/ ONTDEKHOEK:
Hier krijgen de kinderen de kans om te ontdekken en te experimenteren.
Het manipuleren van de materialen helpt de kleuters de dagelijkse dingen te verwerken,
fijne motoriek en materiaalgevoeligheid te bevorderen.
BEWEGINGSHOEK:
Gezondheid en beweging zijn belangrijke aspecten.
Naast het turnen in de turnzaal onder leiding van meester Toon ( turnleerkracht) komt in 
deze hoek zowel de grote als de kleine motoriek aan bod.
De kleuters krijgen de kans om met grotere materialen te bewegen.
MUZIEKHOEK:
De kleuters krijgen de kans om met muziek, ritme, melodie , dans,…  te ontdekken,
luisteren naar … en bespelen van muziekinstrumentjes wekken de interesse van de 
kleuters op en zo leren ze zich muzikaal uitdrukken.
CREAHOEK:
Staat in het middelpunt van de klas. Aan  de 4 tafels krijgen de kleuters de kans om zich
creatief te ontwikkelen en te uiten.
Hier zijn aangepaste materialen aanwezig, zowel voor links als rechtshandige kleuters,
met oog op een goede zithouding, gewerkt aan werkhouding en werkmethode. Kleuters 
krijgen de kans om nieuwe materialen en technieken te ontdekken en uit te proberen.  
- TEKEN-/ KLEURHOEK: maandelijks een tekening en kleuroefening wordt gemaakt om de 

evolutie van de vormgeving op te volgen
- prikken, stempelen, schilderen, …. doen we aan de creatafels.
CONSTRUCTIEHOEK:
Aan de slag met klein constructiemateriaal. Belangrijke afspraak is hier: al het speelgoed 
moet op tafel blijven en nadien netjes in de dozen opgeruimd worden. Hier komt wiskunde,
sociale vaardigheid en fijne motoriek aan bod, …..
PUZZELHOEK:
Samen met JOZEFIENTJE, de puzzelrups krijgen we zin in puzzelen.
Er worden verschillende puzzels aangeboden en  op verschillende niveaus gewerkt.
Puzzelen stimuleert de fijne motoriek , oog- handcoördinatie en  inzicht.
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Zijn jullie nieuwsgierig hoe ons dagje verloopt?

8.30 uur : zachte landing in de klas
8.50 uur: begin van de dag- onthaal en kalenders in de kring
10.05 uur- 10.20 uur: speeltijd
10.20 uur tot 12.00 uur : activiteiten
12.00 uur- 13.10 uur: middagpauze
13.10 uur- 14.50 uur : activiteiten
14.50 uur- 15.05 uur: speeltijd
15.05 uur tot 15.55: afsluiten van de dag in de kring

Woensdag eindigen de lessen om 11.35 uur
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.05 uur

In onze klas valt er elke dag wel iets te beleven! Te leren!
Op het eerste zicht lijken ze misschien onbelangrijk vb. het plasmoment maar dit moment 
is zeker even belangrijk als de creatieve momenten.
Het stimuleert de zelfredzaamheid: broek open, broek naar beneden, gaan zitten, broek 
naar boven, dicht, … handelingen in het teken van hygiëne, oefent het wachten op hun 
beurt, …
Zowel de klassikale als de groepswerken zijn heel belangrijk in de klas. Ze komen steeds 
afwisselend voor om de concentratie en betrokkenheid van de kleuters te verhogen.
Bij klassikale activiteiten gaan alle kleuters samen aan de slag, meestal in de kring of 
buiten. Hierbij is er een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod zodat de kleuters 
zelfstandig kunnen werken. Naast de nevengroepen is er telkens een begeleid groepje .
Dit is een groepje, afhankelijk van hun ontwikkelingsproces, die begeleid wordt door de 
juf. Hier wordt gericht geobserveerd en geeft kans op meer gedifferentieerd werken.  

BEKIJK  ook het filmpje over het dagverloop op de schoolwebsite ( klasdeel).
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VERJAARDAG

Het vieren van een verjaardag is een feest! 

Ouders kunnen vrijblijvend een traktatie meegeven .
Je kleuter mag/ kan een klasgeschenkje meebrengen. Met een boek of een spel kiezen 
wij bewust voor het stimuleren van de taalvaardigheid en het spelplezier.
Op die manier kan heel de klasgroep genieten van nog meer leuke en boeiende boeken, 
didactische spelen en materialen tijdens het spelmoment.
Een maand voordat je kleuter jarig is,  krijgen jullie een briefje met tips mee voor 
een klasgeschenkje. Alvast bedankt.

aAaa
TALENTENZAK

Naast ons zintuigelijke/ lichamelijke ontdekking gaan we ook de creatieve toer op. 
Hierbij leren we nieuwe materialen en technieken gebruiken en laten onze knutselwerkjes
graag zien. Eerst stellen we ze tentoon in de klas maar op regelmatige tijdstippen brengen 
we ze ook mee naar huis in onze TALENTENZAK.
We brengen onze  lege zak zo vlug mogelijk terug mee naar de klas. 

Aan iedereen een fijne start in de instapklas.
dikke knuffel van juf Linda
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