
Een kijkje in onze klas!

Onze eerste themaloze weekjes zitten erop. We 
leerden vooral onze vriendjes van de klas 
kennen, leerden regels en afspraken in de klas 
en nog zoveel meer. 
We luisterden naar het het verhaaltje van Anna 
in de klas en Karel gaat naar school. 

De kleuters en peuters mochten allemaal een symbooltje kiezen.  De eerste kleuters mochten hun 
symbooltje schilderen, de peuters mochten een vrij kunstwerk maken. 



We gingen aan de slag met het boekentassen spel. 
Eerst de gelijke boekentas zoeken en daarna de boekentas op de juiste plaats leggen. 

In onze klas hebben we wel een 
hele leuke “pratende” pictowand.  
Als we op een knopje duwen 
horen we de naam van ons diertje 
( symbooltje).  Wat leuk om die 
verbaasde snoetjes te zien 
telkens ze op het knopje duwen :). 



In de kring mochten we gekleurde boekentassen 
en gekleurd speelgoed sorteren. Wat ging dit 
super vlot! 

Samen met juf Laurien leerden we stap voor stap onze jas aandoen. Bij enkele peuters/kleuters gaat het al heel 
erg vlot, bij anderen nog iets moeilijker. Maar we blijven oefenen.



Elke dinsdag komt juf Michelle (L2) en Juf Syke 
(L3) een uurtje ondersteunen in de klas.  Samen 
met juf Michelle doen we wekelijks een 
praatronde met de kleuters. 
De kleuters mogen vrij vertellen, juf Michelle 
schrijft er tekst bij en maakt een tekening. 
Dit doen we telkens in kleine groep. 

Soms is naar school gaan wel heel vermoeiend! 
Terwijl we druk aan de slag waren merkte ik 
opeens op dat Aline lag te slapen. Te schattig om 
niet te delen ;) 



In het hoekenwerk mochten we vooral de hoekjes en het speelgoed verkennen. We speelden ook enkele 
spelletjes, kijk maar even mee. 



Een kijkje in onze klas!
Dinsdag en vrijdagvoormiddag mogen we turnen bij juf Sofie. 



Een kijkje in onze klas!

We leerden dit leuke  versje tijdens onze themaloze week. 




