
Een dag bij de kleuters van 

de Theo Thijssenschool



Start van de dag voor de kleuters 

 Om 8:20 uur gaan de deuren open en zijn 
de kleuters welkom!

 Alle kinderen hebben een eigen kluisje 
waar hun jas en tas in passen.

 Om 8:30 uur starten we met de inloop.



Inloop 

 De kinderen mogen direct aan de slag.

 Op maandag tot en met donderdag staat de inloop 

klaar. Op vrijdag starten we in de kring.

 De kinderen gaan aan het werk met 
ontwikkelingsmateriaal of spelen in de hoeken.



Handelingsgericht werken

 De leerkracht en voorleesmoeders hebben tijd om kleine groepjes kinderen 

te begeleiden met een spel of een extra keer voor te lezen. 



Kringmoment

 We starten in de kring met een liedje en bespreken onder 

andere de dagen van de week, het weer en de 

dagplanning.

 Ook is er aandacht 

voor:

 taalactiviteiten 

 rekenactiviteiten

 sociale talenten 

 voorlezen  

 muziek 



Methodes

 Schatkist 3.0 (alle 

ontwikkelingsgebieden komen 

aan de orde)

 LOGO 3000 (woordenschat)

 Met sprongen vooruit (rekenen)

 Schrijfcircuit 

(voorbereidend schrijven)



Spelen en werken 

 De kinderen kiezen een hoek om in te 

spelen via het planbord.

 Zelfstandig werken komt aan bod.

 Niet alleen in de klas maar ook op het 
leerplein wordt gewerkt en gespeeld.



Beweging 

 De kleuters gymmen op maandag met een 

vakleerkracht en op vrijdag met de leerkracht.

 Toestellen

 Spelles

 Elke dag spelen de kleuters buiten.

 Soms spelen we ‘s ochtends samen 
met de peuters.



Eten en drinken op school

 ‘s ochtends is er tijd voor een 

tussendoortje. De kleuters drinken 

wat en eten een koekje of fruit.  

 ‘s middags lunchen we met 

elkaar in de klas.  



Feestjes in de klas

- Verjaardagen worden op school 

gezellig gevierd.   

- De vlaggen hangen op in de klas 

en de kinderen mogen trakteren.



Tijd om naar huis of de BSO te gaan

 De leerkrachten houden in de 

gaten wie de kleuters komen ophalen.


