
WELKOM IN DE MAANKLAS 
 

 
 

 

 



Onze vriendjes en vriendinnetjes in de Maanklas 

 

 

    

juf ANNELORE XYNTHA BELISA AGRON 

    

JEREMY LEVI TERENCE BRADLEY 
 

            Onze juffen die komen helpen in de Maanklas 
 

juf Kimberly (zorgleerkracht) 

juf Sylvie (leerkracht LO) 
juf Katrien (kinderverzorgster) 

juf Annelie (ergotherapeute) 
juf Jolien (logopediste) 

juf Carline (kinesitherapeute) 
juf Hilde (kinderverzorgster) 

 

Je kan ook steeds terecht bij juf Ellen (orthopedagoge) en onze directeur Sofie Lemarcq. 



In DE MAAN vinden we het heel belangrijk dat zowel jullie, als jullie kind zich goed voelen 

bij ons. Als jullie vragen of bedenkingen hebben, kunnen jullie steeds bij ons terecht. 

Aarzel niet om even binnen te springen, of te telefoneren.  

 

In dit boekje vinden jullie in het kort de werking van onze klas, geven we een aantal tips 

en delen we de belangrijkste afspraken mee.   

 

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking! 

 

EEN DAGJE IN DE MAAN.  

In de MAAN werken we met een vast weekrooster.  (zie bijlage) 

Zo worden de dagen heel herkenbaar voor de kinderen.  

  

Een dag in de klas verloopt meestal volgens eenzelfde patroon.  

Er zijn een aantal terugkerende activiteiten, afgewisseld met een aanbod van geleide 

activiteiten.  

Bij een geleide activiteit wordt er meestal in groepjes gewerkt.  

Juf begeleidt hierbij een groepje en de andere kinderen spelen of werken zelfstandig aan 

een taakje. Na een 20-tal minuutjes wisselen de groepjes.  

  

Het dagverloop (zie weekrooster) 

 

8.45u          aankomst op school.  

                   We spelen nog eventjes op de speelplaats en …  

9.00u         daar gaat de bel.  We verzamelen op de bank en stappen naar onze klas, we 

gaan rustig op de bank in de gang zitten en doen onze jas uit.  

Onthaal: 

- vrij spelmoment met verzorging en toiletbezoek, boekentas leegmaken  

- kringmoment: we hebben allemaal ons plaatsje in de kring (zie foto op onze stoel), 

gesprekje, goeiemorgenlied met individuele begroeting, lied dagen van de week, 

lied voor het weer, kalender, aanwezigheidskalender, daglijn en godsdienstmoment.   

 

 



Verschillende activiteiten   
 

Communicatie en taal: 

• Onthaal 

Zie hierboven 

• Verhaal vertellen 

We luisteren en kijken naar een prentenboek, meestal is dit de inleiding van een 

nieuw thema … Het verhaal kan op verschillende manieren gebracht worden: 

voorlezen met boek, poppenspel, vertelplaten,… De verschillende activiteiten 

worden hier dan zoveel mogelijk thematisch aan gekoppeld 

• Spelen met letters 

We zullen stilletjes aan kennis maken met verschillende letters, dit op allerlei 

manieren.  Auditieve training, visuele training, woordkaarten, rijmspelletjes, 

woordenschat, … 

• Schrijfdans: 

Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode en wordt altijd gecombineerd met 

muziek. Dit gaat door in de klas of buiten. Er zal in verschillende stappen gewerkt 

worden. Eerst heel groot en in de ruimte, daarna op het bord en op papier. Het is 

een voorbereiding op het schrijven. De spieren worden losgemaakt door grote 

bewegingen te maken om die dan later in het klein op papier te zetten.  

 

Wiskunde 

We werken voor rekenen in drie groepjes.  Er wordt gewerkt op het niveau van het kind. 

Dat kan met concreet materiaal zijn maar dat kan ook al op een werkblaadje zijn. 

Voorbereidend rekenen met kleurenkennis, begrippen aanbrengen, tellen, ruimte- en 

tijdsoriëntatie, getalbegrip, hoeveelheid, cijfers aanbrengen, cijferherkenning, … 

 

       

 



Muzische vorming: 

• Crea 

Het knutselen zal vaak thema gebonden zijn. Er zal gewerkt worden aan de fijne 

motoriek en de creativiteit van de kinderen. Ieder volgens zijn mogelijkheden.  

Hier zal ook gewerkt worden met de verschillende zintuigen.  We zullen ook 

experimenteren met verschillende technieken. 

 
 

• Snoezelen 

is een samentrekking van ‘snuffelen’ en ‘doezelen’.  

- Snuffelen: actieve bezigheid, zoeken, doorzoeken. Hier ligt de klemtoon op het 

opdoen van zintuiglijke ervaringen.  

- Doezelen: rustgevende activiteit, dommelen, soezen. Hier ligt de nadruk op het 

rustige, aangename, ontspannende karakter van de activiteit.  

    

 

• Muziek: 

Kunstkuur met meester Pieter: Donderdag om de twee weken komt meester Pieter in 

de klas om samen met ons muziek te maken. Meester Pieter werkt voor de 

muziekschool en hij komt een aantal van zijn muzikale talenten met ons delen. 

Ook zullen er verschillende themaliedjes aan bod komen. 

• Drama 
 



Leren leren: 

• Vrij spel 

We werken tijdens het vrij spel in de verschillende hoekjes in onze klas.De kinderen 

kiezen een hoekje uit een beperkt aanbod van de juf. Het is de bedoeling dat ze 

voor een bepaalde tijd (aangeduid met de time timer) met hetzelfde materiaal 

kunnen spelen. Na het belsignaal kunnen de kinderen eens wisselen van hoekje. 

 

 

• Speltraining 

Het doel van speltraining is om de kinderen te stimuleren om hun spelgedrag te 

ontwikkelen en meer gevarieerd te leren spelen. Het spelen wordt stap voor stap 

aangeleerd. Spelenderwijs kunnen zij verschillende sociale vaardigheden oefenen 

zoals het maken van oogcontact, beurtwissel, flexibiliteit en hulpvragen stellen .  

 

Wereldoriëntatie: 

• Waarneming 

We gaan op ontdekking, beleven en ervaren allerlei dingen rond ons.  Dit kan zowel 

in de klas als buiten.  Af en toe zullen we ook eens op leerwandeling gaan. 

• Huishoudelijke 

We proberen elke week eens te koken met de kinderen.  

Daarbij komen er verschillende doelen aan bod. Ingrediënten leren kennen, 

uitbreiding van de woordenschat, handelingen inoefenen, leren proeven, afwassen, 

afdrogen… 

       
 

• Tik Tak 

 

 



Godsdienst: 

- Elke morgen worden we even stil rond het kaarsje  

- Tijdens een uitgewerkt godsdienstmoment werken we verder rond het jaarthema:   

“Als bomen vertellen”  

- Elke maand komen we samen met de ganse school. We nemen deel aan het grote 

“samen moment”.  

       
 

Motorische ontwikkeling: 
 

• Turnen 

Wij gaan ook elke week turnen en dit op maandag. Als het mooi weer is gaan we 

naar buiten en bij slecht weer turnen we in de turnzaal. De kinderen mogen in hun 

gewone kleren turnen, mogen we wel vragen om op maandag gemakkelijke kledij 

te voorzien?  Zo kunnen we heel vlot bewegen in onze turnles.  Onze schoenen doen 

we uit, we turnen op onze kousen of blote voeten. 

De week dat het geen zwemmen is zal er ook turnen zijn. 

• zwemmen/watergewenning 

Met de Maanklas gaan we tweewekelijks zwemmen. Dit op donderdagnamiddag. 

De dag voordien wordt een reminder in de agenda gezet. Liefst een seintje in de 

agenda als je kind niet mag meezwemmen.  

  

Wat zit er in onze zwemzak?  

• een zwembroek/zwempak  

       (voor de jongens een aansluitende zwembroek, geen short)  

• een zwemluier (verplicht voor kinderen die niet zindelijk zijn)  

• een gewone luier  

• vochtige doekjes  

• 2 handdoeken  

•   een muts in de winter   

                   



ENKELE WEETJES   
  

Begin van de dag  

Onze klas begint om 9.00 uur. De kinderen kunnen op school terecht vanaf 8.45 uur en 

blijven dan op de speelplaats. De ochtendopvang gaat door in de aanpalende school  

‘KBO De Horizon’.  

  

De boekentas   

’s Morgens maken we de boekentasjes leeg. Alle spulletjes worden in het persoonlijke 

bakje of in de koelkast gestoken. Mogen wij vragen om de sapjes, luiers en vochtige 

doekjes te naamtekenen? Hetzelfde geldt voor de overige persoonlijke spullen zoals een 

brooddoos, koekendoosje, enz.   

 

Agenda  

Iedere dag krijgt jouw kind het agendamapje mee naar huis. We gebruiken dit als heen-

en-weermapje.  Je vindt er elke dag een kort verloop van de dag, eventuele 

bijzonderheden of een berichtje over je kind.   

De agenda wordt ook gebruikt om mededelingen in te schrijven; iets meebrengen naar 

de school, data van leeruitstapjes,… Indien jullie het gevraagde niet hebben, of vergeten 

zijn, geen nood, we leren delen met elkaar. Het spreekt vanzelf dat we heel veel zorg 

dragen van de spulletjes die we van thuis mogen gebruiken.  

Wanneer er nieuws is van thuis, een leuke gebeurtenis,… kan je dit ook in de agenda 

noteren. We kijken elke dag alle agenda’s na.   

 

Themabeleving  

Wij werken telkens in thema's, meestal voor een periode van een tweetal weken. Bepaalde 

activiteiten worden uitgewerkt rond dit belangstellingspunt. De totale beleving met zoveel 

mogelijk zintuigen staat centraal. Het thema wordt geïntroduceerd aan de hand van de 

activiteit Tik Tak en/of een prentenboek.   

We ondersteunen de taal met SMOG en trachten zoveel mogelijk concreet te ervaren en 

te beleven.   

 

Hoera! Er is iemand jarig in de klas! 

  

Een verjaardag is leuk en wordt een hele dag gevierd op school: we feesten, zingen, 

dansen,... Kortom, het is echt een feestdag voor de jarige!   

Je hoeft geen individuele geschenkjes mee te geven. Het zou wel leuk zijn als jouw 

kapoen iets meebrengt waar we met de hele klas kunnen van genieten.  



Bijvoorbeeld een voorverpakte cake of taart, pudding of yoghurtjes, de lievelingskoekjes, 

een fles sap,...   

 

  

Ziek zijn is niet leuk  

   
Zieke kinderen horen niet op school maar thuis. We vragen dan ook dat je in dat geval een 

seintje geeft naar de school en/of de busdienst.  

Wanneer je kind medicatie moet innemen, gelieve deze op een veilige manier mee te 

geven naar school. We kunnen enkel medicatie toedienen met een schriftelijk attest van 

de dokter.   

 

  

Heen-en-weerzak met onze werkjes  
 

Net voor een vakantie zal jouw kind zijn werkjes meekrijgen naar huis. Zo kunnen jullie die 

samen bewonderen en ontdekken jullie een beetje de sfeer van de klas. De werkjes mogen 

thuis blijven, maar de tas krijgen we graag terug op school.  

  

Foto's op de website 

  

Het is altijd leuk om jouw kind in actie te zien. Daarom proberen we geregeld sfeerbeelden 

online te plaatsen. Als er nieuwe foto's op de website staan, laten we dit weten via een 

berichtje in de agenda.   

Hier vind je ook allereerst heel wat algemene info rond de school terug.  

Op de startpagina vind je een handige maandkalender terug.  

 Onze website is www.levensblij.be.   

Facebookpagina: Hier vind je de laatste nieuwtjes, heet van de naald in verband met 

onze school.  
 

http://www.levensblij.be/
http://www.levensblij.be/


Een fruitje in de mond is lekker en gezond!  

 

Op woensdag is er fruitdag. Sommige kinderen tekenden in voor het project ‘Oog voor 

lekkers’. Zij ontvangen hun stuk fruit op school. Indien jouw kind niet deelneemt, kan je 

op woensdag zelf een stukje fruit meegeven. Heb je op andere dagen ook graag fruit 

voor jouw kind? Geen probleem, aarzel niet om iets mee te geven. Mogen we wel 

vragen om het fruit zoveel mogelijk vooraf in stukjes te snijden?   

 

 

Gastklassen  

Indien er geen mogelijkheid is om vervanging te voorzien voor onze klas bij afwezigheid 

van de juffen, kan jouw kind terecht in de gastklas.  

Wanneer je kind niet gaat meezwemmen, wordt het ook daar opgevangen.  
  

Hoe worden de kinderen opgevolgd ?  

Elk kind beschikt over een ‘individueel handelingsplan’ met daarin de doelen waaraan 

gewerkt wordt.   

Op de klassenraad gaan we na hoe de ontwikkeling verloopt en of de vooropgestelde 

doelen nog correct zijn.  

Begin september houden we een algemene klassenraad, in januari een tussentijdse 

evaluatie en in juni de eindklassenraad met een uitgebreide uitwisseling van de 

evaluatiegegevens.   

Wie is daarbij aanwezig? De klastitularis, de zorgleerkracht, therapeuten, de 

orthopedagoge, de mensen die met het kind werken en eventueel externe diensten (zoals 

thuisbegeleiding, revalidatiecentrum).    

Daaropvolgend is er dan gelegenheid tot individueel oudercontact …  De school 

organiseert 3 keer per jaar oudercontacten. Eind september, in Januari en juni worden er 

individuele oudercontacten georganiseerd.   
 

Naar huis met de bus of met eigen vervoer   

Mocht je kind uitzonderlijk niet met de bus meegaan, wil je dit dan in de agenda 

noteren zodat er geen misverstanden ontstaan?   

Ook als jouw kapoen ‘s avonds naar de opvang moet, graag een seintje in de agenda.  

 



Tot slot  
We hebben er samen veel zin in om er met de vrienden van Maan een leuk schooljaar van te 

maken!  

We hopen dat dit boekje een beetje meer duidelijkheid bracht over het reilen en zeilen in Maan.  

  

Als je zorgen of vragen hebt, of je hebt iets leuks te vertellen, dan kan dat via het heen-en-

weermapje, een babbel voor of na de klasdag, of een mailtje.   

 

annelore.debaere@kbonet.be     of   via de directie    of   juf Ellen 

     

 

          

 

Groetjes 

De juffen van de Maanklas 
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