Kleuterkrant november – december 2018

In december kijken we uit naar het feest
van Kerstmis: samen de kerstboom
versieren, pakjes onder de kerstboom
leggen en de lichtjes laten branden.
Kerstmis doet ons dromen van een
vredevolle wereld en brengt mensen
dichter bij elkaar.
Ook in onze kleuterschool wordt er intens
toegeleefd naar de geboorte van Jezus.

Kerstviering
Op woensdag 19 december brachten onze kleuters het kerstverhaal tot leven in de
Sint-Lambertuskerk van Opglabbeek. Met muziek en toneel toonden onze kleuters de
ware boodschap van Kerstmis aan hun ouders en grootouders.

We wensen onze kleuters, hun ouders en grootouders
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Grootouders lezen voor in het klasje van hun kleinkind
We vinden het belangrijk dat ouders en grootouders zich betrokken voelen bij onze
school. Daarom organiseren we regelmatig klasactiviteiten waaraan ouders en
grootouders kunnen deelnemen.
In de maand november werden de grootouders uitgenodigd om voor te lezen in het
klasje van hun kleinkind. Voorlezen … vertellen bij de prenten … en als het even
moeilijk werd, kon er ook nog een spelletje worden gespeeld.
Wat waren onze kleuters trots dat hun oma of opa even juffrouw of meester wilden
zijn.

Auteurslezing met Frank Daenen
Voorlezen is een krachtige manier om
de taalontwikkeling bij kleuters te
stimuleren.
Op 19 november kwam Frank Daenen
een van zijn prentenboeken voorstellen.
Het werd een knus en boeiend
voorleesmoment.
Al zingend en onder gitaarbegeleiding
werden de ‘brulmonsters van Olivier’
door de 4-jarige kleuters verjaagd.
Deze auteurslezing werd ons gratis aangeboden door de dienst cultuur van de
gemeente.

Kleuters bakken speculaas voor Sint
Op 30 november werd de Sint
feestelijk onthaald op de
speelplaats van de lagere school.
Eindelijk konden onze kleuters de
zelfgebakken speculaas aan Piet
Speculo en Piet Longo laten
proeven.
Heel wat anders dan die zoute en
aangebrande speculaas die Piet
Longo had gebakken.

In de polyvalente zaal van onze
school werd het feest verdergezet.
Er werd gezongen en gedanst.
De Pieten maakten grapjes en
deden enthousiast mee.
Natuurlijk had de Goede Sint
voor iedereen een verrassing
meegebracht. Die dag waren er
geen stoute kinderen en alleen
maar blije gezichten.
Dank u wel Sinterklaas!

Braingym met kleuters
Dit schooljaar zijn alle
klassen gestart met braingym.
Door ‘eenvoudige’
bewegingen te oefenen
worden kleuters rustig en
komen ze beter in balans.
Braingym is gewoon leuk.
Het stimuleert de hersenen en
heeft een positieve invloed
op de ontwikkeling van onze
kleuters.

Kleuters wandelen met oma en opa

Bij de 2,5- en 3-jarige kleuters werd er rond het thema ‘Familie’ gewerkt.
In de klas werd er verteld over thuis. Wie is mijn broer of zus? Wie zorgt er voor mij?
Er werden foto’s van omi, opa of nonna bekeken en er werd een kleine verrassing
voor de grootouders geknutseld.
Als kers op de taart werden alle grootouders ook nog eens uitgenodigd voor een
gezondheidswandeling met hun kleinkind.
In een lange rij trokken we naar het gemeentepark. Daar werd er voor oma en opa
gezongen en gedanst. Onze kleuters trakteerden hen ook nog op een koekje.
Een heerlijke voormiddag voor jong en hééél jong!

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 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.
Mogen we vragen de kleuters tijdig naar school te brengen?

4- en 5-jarigen werken met ‘Fundels’
Sinds oktober werken onze 4- en 5-jarige kleuters in de computerklas van de lagere
school én in hun eigen klasjes met ‘Fundels’.
‘Fundels’ stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen. Het is immers bewezen
dat hun woordenschat sneller uitbreidt door middel van bewegende beelden. Deze
applicatie biedt kinderen de kans om op een gebruiksvriendelijke, speelse en
educatieve manier om te gaan met nieuwe media.
Elk digitaal prentenboek omvat verschillende speelse activiteiten: kijken naar een
filmpje, lezen in het boek, tekeningen maken, teloefeningen, memory,
letterherkenning…
In elke activiteit wordt de link naar het prentenboek gelegd.

Vincentius Genk-Zutendaal
Langs deze weg willen we Vincentius in de kijker zetten. Meer dan honderd
vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor mensen in verdoken armoede.
Iedereen kan deze vereniging steunen via vrijwilligerswerk, inzameling van
goederen, voeding of financiële giften.
Vincentius Genk-Zutendaal, Waterbeekstraat 20, 3600 Genk, tel. 089 36 23 93,
www.vincentiusgenk.be

Kerstfeest in de klas

De klasjes van juf Greet,
← juf Chris en juf Lucienne,
juf Nathalie en juf An

De klas van juf Claudia →

←

De klas van juf Kathleen

De klas van juf Nancy→

← De klas van juf Christel
en juf Kim

Wordt verwacht:
maandag 7 januari
woensdag 16 januari
maandag 21 januari
dinsdag 22 januari
woensdag 23 januari
donderdag 31 januari
vrijdag 1 februari
woensdag 13 februari
woensdag 27 februari

instap nieuwe kleuters
opendeur voor de instappers van 1 februari en 11 maart
studiereis naar de Cosmodrome voor de 5-jarige kleuters
individuele oudercontacten
vrijaf: pedagogische studiedag leerkrachten
individuele oudercontacten
instapdag nieuwe kleuters
sportdag ‘Rolle Bolle’ voor de 4- en 5-jarige kleuters
vrijaf: facultatieve verlofdag
carnavalsfeest

De kerstvakantie duurt van maandag 24 december 2018
tot en met
zondag 6 januari 2019.
G.V. Kleuterschool Sint- Lambertus
Kapelstraat 28
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