
Welkom in de eerste kleuterklas, onze 
aapjesklas!!!  
Een van de belangrijkste dingen is dat kleuters graag naar school 
komen. Wie zich goed voelt, staat open om nieuwe dingen te leren 
kennen en leert veel bij. Zo krijgt ook elk kind de kans om, via 
differentiatie, zich te ontwikkelen naar eigen kunnen en willen, ieder 
op zijn eigen tempo en eigen niveau. Elk kind kan en mag zichzelf 
zijn. 

De kleuters van de eerste 
kleuterklas hebben stilaan het 
"peuter zijn" achter zich 
gelaten. Ze zijn nu heel wat 
mondiger en een heel stuk 
zelfstandiger geworden. Ze 
komen aan het eind van de 
experimentele fase en 
beginnen stilaan zin te krijgen 
voor vormgeving. Zo tekenen 
de meeste 3-jarigen al een 
heuse kopvoeter (hoofd met 
benen), die voortdurend 
uitgebreid wordt : armen, ogen, 
haar, handen, voeten..…. 

 

Net zoals de andere klassen, werken wij ook met kindgerichte 
belangstellingsthema’s, die, naargelang de uitwerking, een 2 à 3 weken duren. De 
thema’s kunnen zowat van alles zijn, zolang het maar aansluit bij de leefwereld van 
een 3-4 jarige. Alle activiteiten worden ingekleed en hangen nauw samen met het 

thema. Zo krijgt de kleuter een 
alomvattende vorming: 
taalactiviteiten (zoals verhaaltjes 
vertellen, versjes, poppenspel, 
kringgesprekjes….), creatieve 
activiteiten ( schilderen, tekenen, 
knutselen, knippen, kleven, 
knutselen; klei bewerken….), 
cognitieve vorming 
(waarnemingen, opvoedende 
spelen…) en ook muziek en 
allerlei bewegingslesjes staan op 
het programma. 

 



Ook de sociale vaardigheden zijn sterk van belang om aan de totale persoonlijkheid 
te bouwen. Stilaan wordt het egocentrisme opzij geschoven en wordt er plaats 
gemaakt om zich verder sociaal te ontwikkelen. Er wordt heel wat aandacht besteed 
aan het leren samenspelen, conflictjes oplossen en het leren samenwerken . 

 

Bij mooi weer wordt er steeds een buitenspel aangeboden als motorische en sociaal-
emotionele uitlaatklep. Zo kunnen de kleuters zich uitleven in het avonturenbos , in 
de schaduwrijke zandbakboot of in de speeltuin, tekenen met stoepkrijt of rondrijden 
op de fietsjes in ons verkeerspark….. 

 

 

 

 


