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In ’t Blokje kiezen wij al enkele jaren voor drie kleutergroepen: kleutergroep 1, kleutergroep 2 en 
kleutergroep 3.  

De kleuters worden leeftijdsdoorbrekend onderverdeeld: 

• Blokje Geel 
o In kleutergroep 1 zitten de 2,5-jarigen en de jongste 3-jarigen. 
o In kleutergroep 2 zitten de oudste 3-jarigen, samen met de 4-jarigen. 

• Blokje Groen 
o In kleutergroep 3 zitten de 5-jarigen. 

Op die manier krijgen we gemengde leeftijdsgroepen in kleutergroep 1 én in kleutergroep 2.  

Wat betekent dit concreet? Enkele voorbeelden: 

• Uw kind stapt op 2,5-jarige leeftijd vanaf 1 september in. Hij of zij zal dan een volledig jaar in 
kleutergroep 1 verblijven, daarna 2 jaar in kleutergroep 2, dan een jaar in kleutergroep 3. 

• Uw kind stapt op 2,5-jarige leeftijd vanaf november of later in. Hij of zij zal dan dat deel van 
het schooljaar in kleutergroep 1 zitten, maar ook nog het volledige volgende schooljaar. 
Daarna volgt een jaartje kleutergroep 2 en een jaartje kleutergroep 3. 

Gemengde leeftijdsgroepen bieden verschillende voordelen. We merken dat vooral het groeiproces 
wordt versterkt. De jongste kleuters in een kleutergroep groeien sneller mee omdat ze leren van de 
andere, grotere kleuters. Dit heeft een positieve invloed op het groeiproces, de taalontwikkeling, de 
motorische ontwikkeling, enzovoort. 

Zowel in kleutergroep 1 als in kleutergroep 2 wordt daarom gewerkt met verschillende 
differentiatievormen. Elke kleuter krijgt gerichte ondersteuning op zijn of haar niveau. Nu spreken 
we in kleutergroep 1 bijvoorbeeld van vogeltjes en bloemetjes. 

Omdat bepaalde kleuters langer in kleutergroep 1 of kleutergroep 2 zullen blijven, worden ook 
tweejaarlijkse thema’s gebruikt. Zo is er elk jaar een ruim, nieuw aanbod voor elke kleuter, ongeacht 
of hij / zij twee keer in kleutergroep 1 of 2 zit. 

Gemengde groepen
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Op deze regel kunnen uitzonderingen voorkomen, dat is dan ook weer een voordeel. We kijken naar 
de groeicurve van uw kind en bekijken in welke groep uw kind past. Deze uitzonderingen worden 
steeds vooraf met u als ouders besproken. 

Met deze werking willen we dus nog beter tegemoet komen aan het groeiproces en welbevinden van 
uw kind. 

 

 

Betrokkenheid is erg belangrijk. We vertrekken vanuit de interesses van onze kleuters en hoe zij de 
wereld om zich heen beleven. We brengen de wereld in de klas en proberen hen te prikkelen door 
echt materiaal uit de ‘grotemensenwereld’ aan te bieden. Hiermee kunnen ze naar hartenlust 
experimenteren en exploreren op hun eigen ritme en tempo. Zo komen ze al spelend tot leren. 

Wij houden u via de Prikkie Prik op de hoogte van het komende thema, of wanneer er net geen 
thema’s zijn. Kinderen brengen ook graag iets mee naar school. Heeft u thuis iets dat past binnen het 
thema waaraan gewerkt wordt, mag u dit steeds meegeven. 

 

 

 

Onze hoogste prioriteit is het welbevinden van onze kinderen. Wij zorgen ervoor dat ze zich goed in 
hun vel voelen. Als ze graag naar school komen, komt de rest vanzelf. Daar kunnen ouders en 
schoolteam samen voor zorgen. 

 

 

 

We gaan er van uit dat de peuters zindelijk zijn als ze naar school komen. Rond zindelijkheid ontvangt 
u voor de eerste schooldag een brief met uitleg en tips. 

Enkele afspraken voor in de klas: 
• De kinderen komen naar school zonder pamper. 
• Het is de taak van de ouders om hun kind zindelijk te maken. Loopt het toch iets moeilijker, 

dan wil de school gerust mee helpen of ondersteunen. 
 

 

Ervaringsgericht werken

Welbevinden

Zindelijkheid
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Onze kleuters worden gestimuleerd om te komen tot zelfstandigheid. Uiteraard is dit een leerproces 
en oefening baart kunst. 

Enkele tips waarmee u kunt helpen: 
• Gemakkelijke kleding aantrekken. 
• Schoenen die goed aan de voeten zitten. 
• Aanmoedigen om hun jas zelf aan te doen. 
• Jassen voorzien van een lusje voor de kapstok. 
• Wanten in plaats van vingerhandschoenen en graag stevig vastgemaakt aan een touwtje.  
• Kleding die een beetje vuil mag worden en goed te wassen is. 
• Een boekentasje met een gemakkelijke sluiting. 
• Het herkenbaar maken van eigen spulletjes zoals koekendoosjes, brooddoosje, drinkbusje, 

boekentas… met eigen naam of kenteken. 

 

Anne is het klasvriendje in kleutergroep 1. Ze is gek op zotte kapoentjes. Het zijn haar beste 
vriendjes. Als ze het een beetje moeilijk hebben, helpt Anna hen. 

Ze motiveert de kleuters op een speelse manier, zodat ze met een glimlach kunnen deelnemen aan 
activiteiten in de klas. Soms voelen kleuters zich nog wat onwennig, dan geeft Anna hen een dikke 
knuffel en mag ze veilig in hun armen de activiteiten meedoen. 

 

 

 

 

We besteden veel aandacht aan een gezellige dagopening en dagsluiting. Gezellig samen eten, fijn 
samen vertellen, zingen, dansen, bewegen en musiceren. Samenwerken en samen spelen. Dit alles 
zorgt voor een leuke gezellige sfeer waarin de kleuters zich veilig voelen. 

Op maandag en vrijdag gaan de peuters turnen. 

Eén keer per week genieten we van tiktak. 

Bij mooi weer spelen we op maandag- en vrijdagnamiddag buiten.  

 

Zelfredzaamheid

Anna

Hoe ziet een schooldag er uit?
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Voor sommige peuters is een hele dag school soms nog een beetje te lang. Daarom voorzien wij de 
mogelijkheid om een klein uurtje te slapen. Het slaapklasje wordt verduisterd en bedjes worden 
verspreid over de klas. Nadat hun boterhammetjes op zijn, kunnen ze meteen in hun bedje om na 
het slapen weer helemaal fit te zijn. De klasjuf en kinderverzorgster bekijken, in samenspraak met de 
ouders, of uw peuter het nodig heeft om ’s middags een dutje te doen. 

 

 

 

• Bij het brengen van je peuter 
o Hou je sterk, ontspan u en laat niet zien dat het ook voor u een grote stap is. 
o Hou het afscheid zo kort mogelijk en maak daar een vast ritueel van. 
o Vertel duidelijk dat jij (of oma, opa…) uw kind komt ophalen. 
o Vertel op voorhand duidelijk of hij/zij blijft ineten op school of naar Stekelbees gaat. 
o Voor sommige kindjes kan een knuffel of tutje een troost zijn. 
o Uw zakdoek kan ook wonderen doen. 

• Bij het ophalen van je peuter 
o Probeer de eerste dagen echt tijdig op school te zijn om je peuter af te halen. Beter 

vijf minuten te vroeg dan één minuut te laat. Die ene minuut kan voor je kind een 
drama zijn. 

 

 

 

Een jarige peuter en kleuter krijgt een kroon en mag op de verjaardagstoel zitten. We hangen slingers 
en ballonnen, blazen belletjes en zingen en dansen er op los. 

Ook na school kan het feesten nog verdergaan, want Anna gaat met de jarige mee naar huis! Gezellig 
verder feesten, knuffelen, spelen en samen slapen gaan. 

Op het einde van de maanden feesten we voor alle jarigen van die maand. We maken iets lekkers 
klaar en de kleuters zorgen voor de ingrediënten. Hiervoor worden jullie tijdig op de hoogte 
gebracht. We genieten van samen feesten en leren onze kinderen dat samen feesten belangrijker is 
dan cadeautjes krijgen. 

De kinderen die in de grote vakantie jarig zijn, worden op het einde van het schooljaar gevierd. 

 

Dommeluurtje

Tips voor de eerste schooldag

Verjaardagen
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Het kindje van de dag is voor één dag de helper van de juf. De helper krijgt een ketting aan en mag 
dan op het stoeltje naast de juf zitten. Verder mag het kindje van de dag als eerste in de rij staan, het 
mandje voor de lege doosjes mee naar buiten nemen, samen met de juf de kalenders juist hangen… 
Een echte topdag waar onze kinderen naar zullen uitkijken. Ze zullen in de wolken zijn! 

 

 

Als ouder bent u nieuwsgierig naar wat er allemaal in het klasje gebeurt. Onze peuters zijn echter nog 
niet taalvaardig genoeg om thuis te vertellen wat ze allemaal gedaan en beleefd hebben. Toch kunt u 
perfect op de hoogte blijven van de belevenissen in de klas. 

Brieven worden via Gimme verstuurd. Ook kleine berichtjes, oproepen… ontvangt u via Gimme. 
Moesten er toch losse brieven zijn, dan vindt u deze in het boekentasje. 

Gimme is ons nieuw online systeem waarmee u alles kan volgen via de website of app op je 
smartphone. Op Gimme vindt u alle belangrijke data, brieven, maar ook de belevenissen en foto’s 
van de klas. 

Meer info vindt je op www.blokje.be/gimme. 

 

 

Kindje van de dag

Meevolgen

http://www.blokje.be/gimme

