Dagrooster Kleuterklas Johannesschool 2019-2020
8.10 – 8.20 uur Binnenkomst
De kinderen komen met/zonder hun ouders de klas binnen. De kinderen geven de juf een hand en
gaan op hun eigen stoel zitten.
Om 8.20 gaat de deur dicht en gaat de leerkracht met de mand rond. Alle knuffels worden hierin
verzameld.
8.20 – 8.30 uur Dagopening
De spreuk van het betreffende jaargetijde wordt gezongen/gezegd, met aansluitend het liedje
van de dagen van de week. Samen wordt gekeken welke dag het is en welke activiteit er die dag
gedaan wordt. Een kleuter telt de kinderen in de kring. De helpende handen voor die dag worden
gekozen “Sttt, wees eens even stil, omdat dit doosje open wil. Dit doosje bewaart een geheim. Wie o
wie zal vandaag het helpende handje zijn?”
Na het ochtendbegin kunnen eventuele laatkomers binnenkomen.
8.30 uur Ochtendspel
De stoelen worden bij de tafel neergezet voor het ochtendspel. Het ochtendspel wordt in de
kring gespeeld.
8.50 uur Vrije spel
De helpende handjes mogen als eerste kiezen waar ze willen spelen. Er mogen 4 kinderen in de
bouwhoek spelen. Aan de helpende handjes wordt gevraagd waar ze willen spelen, de rest van de
kinderen gaan zelf ergens heen bij de start het van het vrije spel. Oudste kleuters werken
geregeld aan hun oudste kleuter werkje, plm eerste 20 minuten van de speeltijd. Tijdens het vrije
spel schilt de juf het fruit. 5 minuten voor einde van de speltijd klinkt het belletje;ingelingeling,
tingelingeling. Wij spelen nog 5 minuten en dan gaan we in de kring.
De bouwhoek begint vast met opruimen.
10.00 uur Vingerspelletjes/liedjes
Kabouter Stapper kan bij de juf komen zitten en vertelt over wat hij gezien heeft tijdens het
spelen. Wat was er leuk/bijzonder/ niet leuk. Kinderen kunnen naar aanleiding daarvan vertellen
over wat ze gespeeld/gedaan hebben.
Daarna worden er vingerspelletjes gedaan of wordt er gezongen.
Fruit eten
Er wordt fruit gegeten.
Tijdens fruit eten zingen we , doen we een klein spelletje of lezen we een prentenboek.
10.15 – 10.30 uur Opruimen
Samen kijken naar wat er nog opgeruimd moet worden; de taken worden verdeeld. Wie doet wat,
wie helpt wie. “Wij zijn kabouters groot en sterk en wij gaan aan het opruimwerk…”
Als er echt niks meer op te ruimen valt, worden de boeken in het midden gezet en mag er gelezen
worden in de kring.

10.30 – 11.30 uur Buitenspelen
Jassen halen, terug in de kring. In een lange slinger gaan we naar buiten toe.
Het buiten spelen wordt vaak afgesloten met een (kring)spel.
11.40 uur Eten
Daarna stampen we bij de deur onze schoenen schoon en gaan naar binnen. Iedereen pakt z’n
tas, wast z’n handen en gaat aan tafel . Tijdens het eten wordt er voorgelezen.
12.10 uur Activiteit aan tafel
Na het eten worden de tassen weggebracht en volgt de activiteit aan tafel. Op maandag tekenen
we, dinsdag bakken we brood, op woensdag schilderen we en op donderdag wordt er
geknutseld. Op vrijdag hebben we euritmie.
12.30 – 13.00 uur Kring
We gaan weer in de kring en doen nog een kringspelletje.
Daarna wordt het kaarsje aangestoken, Kabouter Stapper mag bij iemand op schoot zitten en
sluiten we de ochtend af met een mooi verhaal.

