
Piep! Ik ben Kaatje Klank! Vanaf eind 

oktober zal ik vaak uit mijn koffertje 

komen om samen met de kleuters 

klankjes te oefenen. Soms maak ik wel 

foutjes en dat vinden ze altijd grappig :-) 

T U R N E N  M E T  
M E E S T E R  
T H I M O :  

Op donderdag voor de 
laatste speeltijd en op 
vrijdagmorgen zullen 
ze zich uitleven in de 
turnzaal!

Elke week, meestal op vrijdag, zal 
Pierke de gordijntjes van de 

poppenkast openmaken en dan 
kijken de kleuters vol spanning naar 
de nieuwe avonturen van Pierke en 

zijn vriendjes.

P I E R K E  I N  D E  
P O P P E N K A S T

In deze klas zullen er dit 
schooljaar 17 bevers zitten: 

Febe, Malin, Maurice, Hanne, 
Daan, Phinn, Marit, Firdaous, 

Kaylinn- Kris, Naomi, Marcella, 
Elise, Mira-Linn, Louise, Fons, 

Lars
Op vrijdag, na de speeltijd zal juf 

Kirsten de klas overnemen. 

WELKOM IN DE 
BEVERKLAS

Heel vaak zullen we ook bewegen met Krullenbol. 
Dit zijn oefeningen op voorbereidend schrijven. Aan 
de hand van een lied oefenen we grootmotorische 
bewegingen.



In de beverklas hebben we geen Jules die bij de 
kleuters mag logeren. Nee, we hebben enkele 
verteltassen! Op vrijdag worden deze tassen 
uitgedeeld aan de hand van een draairad. In elke 
tas zit een prentenboek, enkele kleurblaadjes en 
spelletjes. Op maandag brengen de kleuters dit 
dan terug mee ( kleurprenten, doeblaadjes mogen 
thuis blijven.)

V E R D E R  I N  D E  B E V E R K L A S …

We werken in de kleuterklas aan de hand van een thema. In tegenstelling tot de eerste kleuterklas, waar 
de thema’s wekelijks veranderen, zullen onze thema’s heel vaak twee of zelfs drie weken duren. De 

blauwe zakken met mapjes gaan pas op het einde van een thema mee. Graag de zakken na het weekend 
terug meegeven!

IETS TE MELDEN?:  

Wil u me laten weten dat uw kleuter uitzonderlijk in de opvang 
moet blijven of iets anders… Schrijf het op een briefje en kleef dit  
op het fruitdoosje. Dat zie ik onmiddellijk! 

Is uw kind ziek? Ook al zijn ze nog niet schoolplichtig, bel even 
naar de school zodat we op de hoogte zijn. Bedankt! 

📞  053 77 39 40 

NAAMTEKENEN:  

Probeer zoveel mogelijk de spullen van uw kleuter te 
naamtekenen! Zet de naam op koekendoosjes, fruitdoosjes, 
brooddoos,… In vele kledij is er een etiket waar je de naam kan 
opschrijven. En dan heb ik het vooral over de jas, muts en sjaal.  

Ook wanneer er iets meegebracht moet worden voor een 
bepaald thema, zet daar ook een naam op. 

VIEREN VAN DE JARIGEN:  

Wanneer iemand jarig is dan krijgt die een dag ervoor het 
verjaardagskoffertje mee. Hierin zit de zelf versierde kroon en een 
blad met wat uitleg. De jarige mag in de kleuterschool wel 
trakteren ( niet verplicht!) maar hou het sober. We zijn al blij met 
een stukje cake :-) Een drankje is niet nodig, iedereen heeft zijn 
waterfles mee.

ZELFSTANDIGHEID: 

Ik focus sterk op zelfstandigheid. Ik toon hen 
steeds wat ik doe en leer hen zo nieuwe 
vaardigheden. Op die manier oefenen we om: de 
jas aan te trekken én een rits te sluiten, een schort 
aan- en uit te doen, de handen te wassen met 
pictogrammen, een drinkfles te openen en te 
vullen, schoenen te wisselen met de laarsjes, …

OEPS, DIT GING NIET ZO GOED…Soms (heel 
soms) zal er een briefje in de boekentas zitten waar 
ik heb opgeschreven wat er die dag fout gelopen 
is. De bedoeling is voornamelijk naar hen toe 
zodat ze weten dat het ook verteld wordt aan 
mama en papa ( want dat vinden ze meestal niet 
leuk). Als er een ‘sorrykaartje’ in de boekentas zit 
dan heeft er iemand  het weer goed moeten 
maken. 

EN VERDER…. 

Maken we er een (h)echte bevergroep van! Ik 
hoop dat ze zich allemaal snel thuis voelen in de 
klas én dat we samen veel plezier zullen maken! 

Groetjes, juf Lieve 

💬  lieve.vanessche@vsherdersem.be

De oudste kleuters spelen meestal apart op het 
klein kasteeltje ( behalve voor 09.00 op de grote 
speelplaats). De kleine steentjes en de schors 
kunnen er voor zorgen dat de schoenen vuil 
worden… Jullie mogen gerust laarsjes meegeven 
die dan in de gang blijven staan. Naamtekenen!

Heb je de laarsjes nodig in het weekend of de 
vakantie? Kleef een briefje op het fruitdoosje!

mailto:lieve.vanessche@vsherdersem.be

