
Welkom in de 

kikkerklas 

Bij juf Kim en Kobus



Wie ben ik? Hallo, ik ben Kim Dierickx, juf van de 

tweede kleuterklas, ook wel kikkerklas 

genoemd. Ik geef ondertussen al 17 

jaar les en ben zelf mama van twee 

kindjes:  Mats 10 jaar en Ella 6 jaar. 

E-mail: 

kim.dierickx@romerocollege.be

mailto:kim.dierickx@romerocollege.be


Een nieuwe dag start…

Wanneer de bel gaat, gaan we in de rij staan en wandelen we naar binnen . De kleuters hangen hun jas en tas aan de kapstok en maken 
hun boekentas leeg.

Wat zit er allemaal in onze boekentas?
Stuk fruit (VOORMIDDAG)

Fruit eten wordt beloond in onze klas. Elke keer dat er fruit, groenten, noten of gedroogd fruit wordt gegeten,    
krijgen de kleuters een stempel op hun fruitkaart. Is de kaart vol, dan mogen zij voor 1 dag een medaille of beker meenemen naar huis.
Gelieve deze de dag nadien terug mee te geven naar school.

Stuk fruit of koek in koekjesdoos (NAMIDDAG)
Om onze afvalberg te verminderen vragen wij om een koekje in een koekjesdoos mee te geven. Koeken met 
chocolade rondom zijn niet toegelaten.

Herbruikbare fles water
Gelieve je kleuter een herbruikbare fles mee te geven, zodat deze opnieuw gevuld kan worden als ze leeg is.
Suikerhoudende dranken zijn niet toegelaten, melk wel(geen chocomelk of Fristi).  In de klas zijn ook bekers die gebruikt kunnen 
worden om te drinken.

Brooddoos
De brooddozen worden verzameld in de brooddozenbak. Gelieve geen snoepgoed in de brooddoos te stoppen.
Er kan ook soep besteld worden om te eten bij de boterhammen , alsook warme maaltijden.



Wanneer alles netjes aan de kapstok hangt, verzamelen we aan onze klasdeur en stappen we naar binnen.

WELKOM IN DE KIKKERKLAS!



Een kijkje in de tweede kleuterklas

In een kleuterklas zijn er heel 
wat hoekjes waarin gespeeld EN 

geleerd wordt. Hier enkele
kiekjes en een filmpje uit onze

klas.

Boekenhoek

Knutselhoek



Een kijkje in de tweede kleuterklas

Winkel
Huishoek



Hoek met klein 

constructiemateriaal

Automat



Onthaalkring Blokkenhoek

Puzzelhoek



Krijtbord

Ontdekbak

Poppenhuis



Een filmpje van onze klas



Hoe ziet een dag in onze klas er uit?

We starten de dag met het onthaal in de kring:

- Het eerste dat we doen is het kiezen van een ‘Kindje van de dag’

- We zingen het kikkerlied, ons goedemorgenlied en maken Kobus de klaspop wakker. 

- Er wordt een briefje van de scheurkalender getrokken en we kijken naar het cijfer dat er op 

staat. Wie weet welk getal het is?

- De dagen van de week worden geoefend met het weeklied. De kleuters hangen de 

kikkerspeld op de juiste plaats en we nemen een kijkje naar buiten. Welk weer is het vandaag?

- Nemo de vis krijgt eten en de daglijn wordt voorgesteld.



Hoe ziet een dag in onze klas er uit?

Na het kringmoment in de ochtend gaan we aan de slag in de verschillende hoekjes. Wat we daar allemaal 
doen hangt af van het thema, vragen van de kinderen,…..

Waarneming van materialen 
binnen het thema

Kookactiviteit

Knutselen in de knutselhoek:
- Schilderen
- Stempelen
- Kleien
- Kleuren
- Knippen en kleven
- …

Verhaal vertellen of 
voorlezen

Poppenkast 

Bewegingsactiviteit Liedjes zingen

Versje aanleren

Prentvertellen GezelschapsspelTelactiviteit

Taalspel

Exploratietocht in de buurt

Klaspop Kobus aan het 
woord

Zoektocht

Turnen
Schrijfdans

Dans

En zoveel meer…



Wanneer je ‘s avonds aan je kleuter vraagt : ‘Hoe was het op school’ , krijg je meestal te horen ‘Goed’.
En wanneer je vraagt : ‘Wat heb je vandaag gedaan’, krijg je meestal te horen ‘Gespeeld’.

Zo’n antwoorden, zijn perfect normaal, want in de ogen van een kind wordt er niet ‘geleerd’. Al spelende leren kinderen heel veel, niet 
enkel door de juf, maar vooral door wat ze doen en ervaren. Bovendien leren ze ook veel van elkaar. De sociale contacten zijn zeer 
belangrijk, dus regelmatig en op tijd naar school komen zijn een must! 
Is je kapoen ziek of kan hij/zij niet naar school komen, gelieve mij of de school hiervan op de hoogte te brengen aub.

Elk kind ontwikkelt op zijn manier en zijn tempo. We geven elk kind de tijd om uit te blinken in zijn haar/talenten en  te werken aan wat 
er misschien nog niet zo makkelijk gaat. 



De beleidsondersteuner en zorgcoördinator van onze school is juf Marleen Joos. Haar bureau is gevestigd op de 
Pijnderslaan aan de ingang bij de blauwe poort. 
Zij is het aanspreekpunt voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders. U kan haar bereiken via mail of via het nummer 
van de school.

E-Mail: marleen.joos@romerocollege.be
Telefoonnummer : 052 21 65 52

Juf Emma is onze turnjuf. Op dinsdag en op donderdag krijgen 
de kleuters 50 minuten sport in de (nieuwe) turnzaal! De 
kleuters hoeven GEEN turnpantoffels te dragen. Probeer je 
kapoen wel gemakkelijke kledij aan te doen die dag.

mailto:marleen.joos@romerocollege.be


Verjaardag in de kikkerklas

De verjaardag van een kleuter gaat bij ons niet onopgemerkt voorbij. 

De dag voor zijn/haar verjaardag krijgt je kapoen de verjaardagskoffer mee naar huis.

In deze koffer zit een map met een verjaardagsblad voor elke kleuter. Dit blad mag 
ingevuld en versierd worden door de kleuters. Het blad wordt voorgelezen in de klas en ook de tekening 
wordt getoond.

De koffer mag ook gevuld worden met speelgoed van thuis. Dit speelgoed mag dan een dag in de klas 
blijven. Alle info hieromtrent staat ook op een infofiche in de map.

Wanneer een kleuter jarig is, mag hij/zij zelf kiezen welke activiteiten er gedaan zullen worden die dag. We halen de 

verjaardagsdoos erbij met daarin kaartjes waaruit de kleuters kunnen kiezen (vb. spel met de parachute, geschminkt worden, 

snoepzakje, muzikaal pak doorgeven, glittertattoo …)

Een traktatie voor de klas is geen verplichting, maar is natuurlijk wel leuk voor de kleuters. Individuele traktaties per kleuter zijn niet 
toegelaten en daarom vragen we iets te voorzien om gezamenlijk op te eten (vb. cake, fruit, snoepjes, wafels, koekje,…)



Logeerkikker Kermit

Deze vrolijke kikker zal binnenkort eens met jouw kleine kapoen mee naar 

huis komen. Kermit is onze logeerkikker en samen met zijn koffertje blijft hij 
van vrijdag tot dinsdag logeren en beleeft hij alles mee wat jullie in een 
weekend meemaken.

Zijn avonturen mogen in het logeerboek geschreven worden. Ook mogen er 
steeds foto’s in het schriftje gekleefd worden. 

Op dinsdag mag je kleuter dan vertellen wat ze allemaal hebben 
meegemaakt.



Nog even kort enkele praktische zaken…

Luizen: Ontdek je bij je kleuter luizen, breng mij er dan liefst zo vlug mogelijk van op de hoogte. Zo kunnen andere ouders 
worden gewaarschuwd en is de kans op een ware “epidemie” kleiner. Luizen hebben is geen schande ... het niet 
behandelen of verzwijgen van het probleem wel!

Medicatie: Kleuters die op school medicatie moeten krijgen, geven hun goed afgesloten medicatie aan de juf. Het is 
tevens verplicht om een doktersbriefje met de omschrijving en de juiste dosis van de medicatie, aan de juf te bezorgen. Zo 

hopen we op een veilige manier met medicatie om te gaan. Dank voor de medewerking.

Kleuters vroeger van school komen halen: Kleuters die om één of andere reden vroeger dan het normale schooluur 
worden opgehaald, dienen een schriftelijk bewijs af te geven op de dag dat ze de school vroeger zullen verlaten.

Dubbele briefjes: Ouders die omwille van een scheiding of andere persoonlijke reden, de briefjes met informatie één keer 
voor mama en één keer voor papa willen ontvangen, mogen mij dit altijd laten weten.



Tot slot….

Ik hoop dat we er samen een prachtig jaar van kunnen 

maken en zo een zorgeloze, fijne en leerrijke kleutertijd 

tegemoet gaan!

Groetjes

Juf Kim


