
 

DE TWEEDE KLEUTERKLAS – INFOFOLDER 

WELKOM IN DE KLAS 

   
Juf Hjördis 

K2A 
Juf Kelly 

K2B 
Juf Sofie 

teamteacher en turnjuf 
 

ONTHAAL OP SCHOOL 

 in de onthaalruimte 
’s morgens vanaf 8.00u., 
’s middags vanaf 13.00u. 

 kort afscheid 
 schooltas in de vakjes in de gang 
 wie te laat komt, 

meldt zich bij het onthaal 

 

 

 

 

 

 

GRAAG IN HET SCHOOLTASJE 

 een herbruikbaar flesje water 
liefst met drinkdop 

 een stuk fruit/koek voor elke speeltijd 
woensdag: fruitdag, fruit meebrengen van thuis 
geen koeken met chocolade 
koekjes zonder wikkel 

 het heen- en weerschriftje 
 alles naamtekenen 



HEEN- EN WEERBOEKJE 

 soms schrijft juf iets in, graag paraafje voor gezien 
 ouders kunnen iets inschrijven, 

graag kruisje op de hand 
 klascommunicatie via Google Classroom 

 

 

KRINGMOMENT 

goeiemorgenlied 
aanwezigheden 

kalenders 
scheurkalender, daglijn, weekkalender, 
seizoenskalender, weerkalender 

takenbord 
gezamenlijke activiteit rond taal, wiskunde, 
wereldoriëntatie, muziek, … 

 
 

TAAL 

verhaal,  spreekoefening, poppenkast, taalspelletjes … 
rijmen, woordstukjes, versjes 
pictogrammen lezen 

 
 

WISKUNDE 

begrippen rond meten 
meer, minder, evenveel, meest, 
minst, bijna,  …. 

begrippen rond ruimte 
tussen, naast, dichtbij, veraf, eronder, vooraan …. 
Handelend tellen van voorwerpen tot 5, 
hoeveelheidsbegrip 
reeksen maken, logisch rangschikken 
een beperkte puzzel maken 

 

HOEKENWERK 

ruime variatie 
hoekkaarten en hoekstippen 
proberen om in het hoekje te blijven 
leren samen spelen 
voormiddag kiest juf, namiddag vrije keuze 
meestal een knutselhoek 

 

 

W.O. 

boeiende thema’s met vele leeruitstappen 

kleurenkennis 
hoofdkleuren en secundaire kleuren 

lichaamsbesef 
aanduiden van de lichaamsdelen bij 
zichzelf, een kindje tekenen  

tijdsbegrippen 
vandaag, dag en nacht 
naam leren schrijven (tekenen) 

 

 

 

 

 

 



OUDERCONTACTEN 

tweemaal per jaar: december en mei 
er kan altijd een afspraak gemaakt worden 

 

 

L.O. 

2 uur bewegingsopvoeding bij juf Sofie 
fietsen en zandbak 

 
 

ZORG 

observaties door de juf 
digitaal observatieboekje met de 
evolutie over 4 kleuterjaren 
bij problemen zorgjuf Sofie 
Citotoetsen in februari en mei/juni 
voor iedereen 
op geregelde tijden overleg met CLB 
ouders worden steeds in het 
zorgverhaal betrokken 

 
 

VERJAARDAG 

een feest met de vriendjes in de klas 
een traktaatje om in de klas op te 
eten, wordt aangeboden door de 
school 

schminken 
 

 

ZELFREDZAAMHEID 

jas aan- en uitdoen 
sluitingen hanteren: knopen, ritsen … 
zelf het schooltasje ledigen en vullen 
toiletbezoek 
eigen lade : kleurpotloodjes, snipperdoosje en eigen werkjes 
leren opbergen 
zorgen voor materiaal: o.a. opruimen (liedje) 

 
 

ABONNEMENTEN 

melk 

zelf fruit mee op woensdag 

 
 

KNIPOOGJES 

wat leert mijn kleuter in de tweede kleuterklas ? 
wordt regelmatig meegegeven 

 
 

WIJ SPAREN 

Kosteloos knutselmateriaal 

 
 
  



MUZIEK EN DRAMA 

liedjes- en versjes worden na elk 
thema meegeven 

 

 

 

 

BELANGRIJKSTE 

kleuter moet zich goed voelen en graag komen 
sociale vaardigheden: samen leren spelen 
korte momentjes van stilzitten, luisteren, zelfstandig korte 
opdrachtjes uitvoeren 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogstraat 58 
8800 Roeselare 

 
051 23 19 76 

www.sbsdevlieger.be 
info@sbsdevlieger.be 

 


