Kleuterkrant januari – februari 2018

SOLIDARITEIT MET HET ZUIDEN
Elk jaar plaatst Broederlijk Delen een land in de kijker. Dit jaar gaat onze aandacht
naar het Afrikaanse land Oeganda.
Ook onze school vindt solidariteit met het zuiden een belangrijk thema.

Campagnethema 2018: ‘Conrad in Oeganda’
Land in de kijker: Oeganda
Conrad (6) droomt ervan piloot te worden. Zijn oudere broer Allan (13)
wil later graag een ‘matatoe’ (minibus) besturen. Onmogelijk zo lijkt het.
Conrad en Allan wonen met hun broers en ouders in het zuidwesten van
Oeganda. In die regio mislukken de oogsten steeds vaker en dat is een ramp
voor de mensen die er wonen. Eén op de vier Oegandese gezinnen is
ondervoed of lijdt honger.

Samen met Conrad gaan onze kleuters op ontdekkingstocht
in dit arme land.
Met de steun van Broederlijk Delen krijgen 62 000 Oegandese families kansen
op een betere toekomst.

Sporten met Rolle Bolle
Op 2 februari trokken onze kleuters naar de sporthal om deel te nemen aan sportdag
‘Rolle Bolle’.
Onder begeleiding van de kleuterjuffen, enkele vrijwilligers en monitoren van de
‘Stichting Vlaamse Schoolsport’ doorliepen de kleuters een bewegingslandschap
waarin ze hun behendigheid en evenwicht konden oefenen.

Eerst opwarmen!

Evenwicht houden!

Durven!

Genieten!

Deze activiteit konden we gratis aanbieden dankzij de steun van onze
ouderraad en de gemeente.

Dikketruiendag
Op dinsdag 6 februari deed onze school voor het eerst mee aan de ‘Dikketruiendag’.
Alle kleuters hadden ’s morgens een laagje meer aangedaan en de klastemperatuur
werd met 2° verlaagd. Niemand leed kou want de activiteiten werden een beetje
aangepast en er werd wat meer bewogen. Goed voor de gezondheid en goed voor het
milieu.
Op deze manier willen we als school een kleine bijdrage leveren om de opwarming
van de aarde en de CO²-uitstoot te verminderen.

Een veilige schoolomgeving
Vooral ’s morgens is het erg druk in de omgeving van de school en is het soms
moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Toch willen we vragen niet fout te parkeren
want dat brengt de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar.
Maak gebruik van een juiste parkeerplaats ook al moet je daardoor iets verder
wandelen.

Tijdig op school
Een lesdag in de kleuterschool start ’s morgens altijd met een ontmoetingsmoment.
Kinderen hebben dan vaak al veel te vertellen.
Ook worden de klasactiviteiten dan besproken en wordt de dagstructuur vastgelegd.
Kleuters die laattijdig op school komen, missen dit belangrijk moment.

Kleuters vieren carnaval met carnavalsvereniging ‘De Bollekes’
Op woensdag 7 februari organiseerden we samen met de Opglabbeekse
carnavalsvereniging en de ouderraad een kindercarnavalsstoet.

Een kleurrijke stoet trok
door de straten van Opglabbeek.

Prinses Sandra III,
prins Tim I,
jeugdprinses Anouk I
en jeugdprins Sem I
brachten een
bezoek aan onze
school.

Er werd gedanst
en gelachen.

De ouderraad verraste onze kleuters met warme chocomelk en een lekkere koek.

CARNAVALSINTERMEZZO ‘PRINSEN EN PRINSESSEN’
Het carnavalsthema op de kleuterschool was dit jaar ‘Prinsen en prinsessen’. De
klassen werden omgetoverd tot prachtige kastelen. De stoere ridders en de mooie
jonkvrouwen waren nooit ver weg.
Het hoogtepunt van dit thema was het carnavalsintermezzo op donderdag 8 februari.
Die voormiddag werd er klasdoorbroken gewerkt. Kleuters van verschillende
leeftijden namen deel aan allerlei leuke activiteiten. Er werd gedanst, geturnd en
geknutseld. Spelenderwijs werd er veel geleer en flink genoten.

Activiteiten in de klas
3-jarigen leren schaatsen op kunstijsbaan
In de maand januari werd er bij de
driejarigen rond het thema
‘Winter’ gewerkt.
Onze kleuters kregen
‘ijsschaatsen’ aangebonden en al
glijdend en vallend werden
grootmotorische bewegingen
geoefend.
Al spelend werd er veel geleerd.
Door te rijgen, te schilderen en te
boetseren werd aan de fijne
motoriek gewerkt.
Op reis met Seppe Supernova
De oudste kleuters gingen op
ontdekkingstocht in de ruimte.
In de klas werd een ruimtehoek
ingericht met sterren en planeten.
Ze knutselden ufo’s en raketten.
Het hoogtepunt was een bezoek aan
het Europlanetarium van Genk.
Samen met Seppe Supernova
doorkruisten onze vijfjarigen het heelal.
Onze bouwmeesters van morgen

Onze vierjarigen zijn echte bouwmeester in spe.
Samen met de juf bouwden ze kasteeltjes met
de lego.
Van iedere fase van het bouwproces
werden er foto’s getrokken. Met behulp van
deze foto’s werden stappenplannen gemaakt
zodat deze bouwsels later kunnen worden
nagebouwd.
Bij deze activiteiten wordt niet alleen het
denkvermogen van onze kleuters aangesproken
maar ook flink wat technische vaardigheden
worden hier geprikkeld.
Meer foto’s zijn te bezichtigen op de website van onze school:

www.kleuterschool-opglabbeek.be

Project derde kleuterklas – eerste leerjaar
Om de kleuters van de laatste kleuterklas een zo goed mogelijke overgang te laten
maken naar het eerste leerjaar van de lagere school, werd er een project uitgewerkt
door de kleuterleidsters en de leerkrachten van het eerste leerjaar.
Een eerste stap:
In de kleuterklas krijgen de kleuters de kans om tijdens het tweede trimester in de
boekenhoek kennis te maken met ‘Het fotoboek van de lagere school’.
Dit fotoboek wordt ingekeken en besproken tijdens een kringgesprekje. Er worden
ook leesboekjes niveau 0 en 1 uit de bibliotheek meegebracht voor de boekenhoek.
Een tweede stap:
Er wordt kennisgemaakt met de leerkrachten van het eerste leerjaar. Dit gebeurt in de
vertrouwde omgeving van de kleuters. De leerkrachten van het eerste leerjaar stellen
zich voor in de klassen van de vijfjarigen en vertellen het verhaal ‘Een doos met een
geheim’.
Een derde stap:
Zowel de speelplaats, de eetzaal als het gebouw van de lagere school worden
verkend.
Een vierde stap:
Na de paasvakantie worden er drie momenten georganiseerd waarbij de kleuters
tijdens de speeltijd op de speelplaats van de lagere school spelen. Tijdens deze
speelmomenten zijn onze kleuters steeds onder toezicht van één van de
kleuterleidsters.
Een vijfde stap:
De eigenlijke uitwisseling vindt plaats tijdens de maand april. De leerkrachten van
het eerste leerjaar en de kleuterleidsters van de derde kleuterklas wisselen van groep.
De leerlingen van het eerste leerjaar keren even terug naar ‘hun kleuterjuf’, de
vijfjarige kleuters maken kennis met het eerste leerjaar.
Een zesde stap:
Op dinsdag 22 mei organiseert de lagere school een infoavond voor de ouders.
Tijdens dit infomoment maken de ouders kennis met de leerkrachten van de lagere
school en wordt er een woordje uitleg gegeven over de schoolwerking.
Een zevende stap:
Op maandag 18 juni worden onze kleuters feestelijk afgehaald door de directie en de
leerlingen van de lagere school en brengen ze een namiddag door in het eerste
leerjaar.

Wordt verwacht…
maandag 19 februari
woensdag 7 maart
woensdag 21 maart
woensdag 28 maart
vrijdag 8 juni

instap nieuwe kleuters
opendeur nieuwe kleuters (instap Pasen)
sobere maaltijd
paaseierenraap voor alle kleuters
Pré Summer Quiz

De krokusvakantie duurt van
maandag 12 februari 2018
tot en met zondag18 februari 2018

