
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een dag door de ogen van een kleuter op De Achtsprong; 
 
We mogen ‘s morgens om 8:05 uur naar binnen, we hangen onze jas aan de kapstok en ruimen ons eten en drinken op in de 
mandjes. Onze tassen stoppen we in de tassenbak en dan gaan we naar de klas.  
De dag beginnen we met de juf een hand geven en dan mogen we een spelletje of werkje kiezen aan tafel die juf klaar heeft 
gelegd voor de inloop. Eén keer per week komt groep 7 of 8 bij ons in de klas om voor te lezen.  
Als iedereen er is begint juf soms met een kleine kring. De rest van de klas mag dan nog even doorwerken aan tafel.  
Om 8:35 uur ruimen we onze spulletjes op en gaan we in de kring zitten. In de kring hebben we allemaal een eigen plekje.  
Zitten we allemaal? Dan is het tijd om de dag met de klas te openen. 
 
In de ochtendkring bekijken we het dagritme, vertellen we welke dag het is, welke kleur daarbij hoort en proberen we te 
ontdekken welke datum en wat voor weer het is. Ook doen we altijd wat liedjes, een gebedje en/of een (bijbel) verhaal uit 
Trefwoord. Daarna blijft juf met een aantal kinderen in de kleine kring zitten om te rekenen op niveau.  
Hiervoor gebruiken we Met Sprongen Vooruit. Juf gaat iedere dag een paar keer voor taal en rekenen in de kleine kring met een 
groepje die dan werken aan éénzelfde doel/opdracht. Hoe goed we alles doen houdt juf bij in DORR, dit is ons rapport.  
Op het bord kunnen we zien wanneer we hiervoor aan de beurt zijn. Als juf in de kleine kring zit mag je haar eventjes niet 
storen. Dit kun je ook zien op het bord aan het rode stoplicht.  
 
Hoef je niet bij juf in de kleine kring te komen, dan mag je kiezen van het kiesbord of een werkje maken.  
Iedere week hebben we namelijk twee of drie werkjes op niveau die we moeten doen. We mogen zelf kiezen wanneer we de 
werkjes maken als ze maar op vrijdag af zijn. De werkjes maken we zoveel mogelijk zonder hulp van juf.  
Als je geen werkje gaat maken tijdens de speelwerktijd mag je kiezen van het kiesbord. Daarop staan alle hoeken en kasten in de 
klas en op de gang. Je hangt je magneetje met jou plaatje bij de hoek of het spelletje dat je graag wilt spelen.  
Je pakt alle spulletjes die je nodig hebt en gaat lekker spelen. Als de timetimer gaat weten we dat we allemaal op moeten 
ruimen en weer in de kring gaan. 
 
Nu is het tijd om te eten en te drinken. De hulpjes rijden de tassenbak naar binnen en delen de tassen uit.  
Terwijl wij ons fruit eten en drinken opdrinken leest onze juf voor uit een voorleesboek dat past bij ons thema.  
Tussen iedere vakantie hebben wij in de klas een thema. Bij de thema's maken we altijd een woordweb, knutselen we van alles, 
doen we leuke dingen en gaan we soms ook wel eens ergens naar toe. Onze werkjes horen ook altijd bij ons thema.  
 
Na het eten en drinken gaan we naar buiten. We hebben een heleboel leuke spullen om mee te spelen en op ons plein staan 
ook nog 2 huisjes, een zandbak, schommels en een koprolrek. Naast het vrij spelen doen we buiten ook wel eens reken- en 
taalspelletjes met de juf. Twee keer in de week mogen wij in onze eigen gymzaal gymmen. We hebben een eigen gymtas en 
kleden ons in de klas om. De juf zet altijd van allerlei leuks klaar voor ons in de gymzaal. Vaak gymmen we in circuitvorm in 
kleine groepjes. We kunnen klimmen, klauteren, glijden, balanceren en nog veel meer. Als we klaar zijn kleden we ons ook weer 
om in de klas. Hierbij helpen we elkaar altijd heel goed.  
 
We hebben allemaal even lekker bewogen en dan is het tijd om in de grote kring te gaan. In de grote kring doet juf van allerlei 
verschillende dingen, bijvoorbeeld: een prentenboek met de woorden van de week, de letter van de week, verkeer of 
kanjertraining. Dit doen we met de hele klas tegelijk. Na de activiteit in de kring hebben we wel trek in een broodje.  
Iedereen heeft een vast plekje aan tafel dus daar mag je gaan zitten. De hulpjes komen de mandjes uitdelen waar we 
vanmorgen ons eten en drinken in hebben gedaan. Eerst eten we altijd eventjes in stilte en daarna kijken we een kort filmpje op 
het digibord.  
 
 
 



 
 
Om 12:00 uur is het alweer tijd om naar buiten te gaan. We spelen met z'n allen eventjes lekker buiten tot 12:30 uur.  
In de middag doet juf in de kring eerst een taalactiviteit met groep 1 of 2. Daarna hebben we ook weer tijd om te spelen en te 
werken. Juf gaat net als in de ochtend weer met kleine groepjes op niveau aan het werk voor taal of rekenen. Twee keer per 
week gaat juf ook met groep 2 aan het werk voor het schrijven van de letters en de cijfers in de schrijfschriften van 
Pennenstreken. En we maken ook altijd een werkje bij de letter van de week.  
Op donderdagmiddag hebben we altijd atelier, dan gaan we bijvoorbeeld knutselen of krijgen een lesje Engels.  
Soms doen we atelier groepsdoorbroken met alle kleuters. Dan mogen we uit meerdere activiteiten kiezen welke we het liefst 
willen doen. Hierbij helpen ook papa’s en mama’s. Na het spelen en werken is het om 13:45 uur alweer tijd om de dag af te 
sluiten. We ruimen samen met juf de klas op en iedereen doet nog even zijn of haar eigen klusje.  
Zijn we klaar? Dan mogen we onze jassen pakken en worden de tassen weer uitgedeeld door de hulpjes.  
We delen de spullen uit, zingen nog een liedje, lezen nog een stukje voor of we doen nog een kort spelletje en dan is het om 
14:00 uur echt tijd om naar huis te gaan. Samen met je maatje lopen we in een lange rij naar buiten en daar staan de papa's, 
mama's, opa's of oma's op ons te wachten. Onze schooldag zit erop, tot morgen juf! 
 
 
 
 


