
Een dag in onze kleutergroep 



start 

Om kwart over acht mogen wij naar 
binnen. Op het planbord zien wij 
waarmee wij mogen werken 



De werkles 

Links- en rechtsboven 
werken 2 kinderen 
samen aan hun 
weektaakopdracht. 
Welke letter hoor je 
vooraan? 
 
 
Het schatkist 
programma op de 
computer biedt 
oefeningen op 
taalgebied.  
Met vogelzand maken 
de kinderen o.a. 
mooie figuren en/of 
letters. 



De werkles  

Een rekenopdracht met kastanjes. 
 
Hoeveel kastanjes heb je eigenlijk 
nodig om de cijfers 1 t/m 10 uit te 
beelden? 



De werkles 

Ik ben klaar met mijn 
opdracht. Nu mag ik 
een ander werkje 
kiezen…. 



De kring 

In de klas hangen dagritme 
kaarten. Hierop zien de 
kinderen het verloop van 
de dag. In de kring 
bespreken we elke dag de 
dagen van de week. Welke 
dag is het? De datum van 
vandaag, welke dag was 
het (eer)gisteren, welke 
dag is het morgen. Wat 
voor weer is het? De 
hulpjes maken de dagklok 
in orde. Verder komt er 
een reken- of taalles aan 
bod. Hier gaat het over het 
terugtellen vanaf 6.  



De kleine pauze 

De kleine pauze duurt van 10:00 – 
10:15 



Buitenspelen 

Samen 
spelen 

Soms gaat het 
mis… au! 

Maar daar 
hebben we 
iets voor 

Soms zijn we het niet met elkaar 
eens, maar dat lossen we  altijd 
samen op. 



Na het buitenspelen 

Handen wassen 
en dan tot de 
lunch een dans-, 
drama-, teken- of 
muziekles. 
 
Deze les ging over 
korte en lange 
tonen. De trein 
vertrekt bij een 
lange fluittoon en 
stopt na twee 
korte fluittonen. 
De volgende keer 
wordt hier een 
lied bij geleerd. 



overblijven 

We eten 
samen. 
Tijdens het 
eten zijn we 
stil. De juf 
leest voor  of 
heeft een 
andere 
activiteit 
voorbereid. 
 
Na het eten 
spelen we 
samen met 
groep 3/4  
 op het 
kleuterplein. 
 



De middag 
Na het 
overblijven 
mogen de 
kinderen vrij 
kiezen op het 
kiesbord. Ze 
kunnen kiezen 
uit veel 
activiteiten en 
materialen 
zoals: 
poppenhoek 
bouwhoek 
Schilderen 
luisterboeken 
Lego/duplo 
kapla 
auto’s 
trein 
enz. 
 





We ruimen samen op 



gymmen of buitenspelen 

Op 
dinsdag en 
donderdag 
hebben wij 
gymles. Op 
de andere 
dagen 
spelen wij 
bij goed 
weer 
buiten. 



Naar huis 

We trekken onze jassen aan, pakken onze tassen, zetten onze stoelen op tafel en 
gaan dan in de rij staan. Klaar om weer naar huis te gaan.  We zingen altijd een 
liedje als we naar buiten gaan. 


