Hallo lieve ouders en kapoen
Alles okeetjes daar met jullie?
Best een beetje vreemd nu hè? Ook de juffen vinden dit een beetje raar en missen de kindjes in de klas.
Daarom hebben we hieronder een overzichtje gemaakt met tips en tricks voor thuis.
Nu mogen mama en papa eventjes jullie juf of meester zijn ;-)
Wij hopen jullie snel gezond en wel terug te zien!
Liefs de juffen

Wat met onze kleuters in deze ‘Corona’ tijd?
Hieronder lijsten we in korte puntjes enkele tips.
Graag willen we als eerste tip enkele websites doorgeven die in kindertaal ‘het coronavirus’ uitleggen.
https://www.youtube.com/watch?v=DqgKDiMRZHc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31DZE63hHfF8VbUra_CDLMKuOFbToFYS4SxlYoyTfX
EoCOi1Zn9xuTVWU
https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1D4JlXO_uz0b27BP_lk80MgqrDEl_VNxKhqQZfeOelUe
59p0DUGBB0hyo

Ook voor de juiste hygiëne maatregelen aan je kleuter uit te leggen bestaan er leuke, duidelijke prenten.

Voor meerdere prenten kan je terecht op de volgende website
https://www.amant.be/gratisdownloads?fbclid=IwAR0Qu2KoOgUQLQe4u5g-zv7CxdV4LMcf9BUgiPU4DZy3E7NsL16BhWrgu14

1. Hoe praat je met je kinderen over Covid-19?

Wat vertel je ze over het virus en wat niet? Wat is een goede balans tussen eerlijk zijn en geen extra paniek veroorzaken? Slager,
moeder in een samengesteld gezin met vier tieners, merkt dat elk kind anders omgaat met de situatie. „De meiden van 10 juichen, ze
vinden dat het vakantie is. De jongens van 12 en 13 vragen hoe ziek zij kunnen worden.”

Wees reëel over het gevaar en wat we zelf kunnen doen om het risico op ziek worden te verkleinen. En blijf bij de feiten.

Pas de informatie die je geeft aan op de leeftijd van het kind. Aan kinderen onder de 10 leg je uit dat scholen door de overheid zijn
gesloten zodat het virus zich minder snel verspreidt en kinderen andere (kwetsbare) mensen niet besmetten. Als een puber wil weten
hoe ziek je ervan kan worden, leg je uit: je kan ervan hoesten, koorts krijgen of moeilijker ademen. Omdat het een nieuwe ziekte is,
zoeken artsen nog naar goede medicijnen.

Bovenaan vind je 2 interessante links op kleuterniveau om dit uit te leggen aan je kleuter.

2. Je gedrag ten opzichte van uw kleuter
Deze situatie brengt heel wat stress en angst met zich mee. Probeer deze angst niet te tonen aan je kleuter. Zij voelen dit heel goed
aan. Wanneer jij bang bent, gaan zij dit ook sneller zijn.

3. Contact met de juf
Contact met de juf kan wel belangrijk zijn om de kleuters vertrouwd te doen blijven met de ‘school’. Je kan een filmpje of foto maken en naar
de juf sturen. Of een kaartje sturen? De juf kan dit andersom ook. Zo houden de kleuters een beetje contact met hun ‘leven op school’.
Op onderstaande website vind je leuke kaartjes om te downloaden die je kan versturen.
https://www.uitgeverijzwijsen.be/postkaartjes?utm_source=Uitgeverij+Zwijsen&utm_campaign=01c7311121-MC-DJ-DLL-DPPpostkaartjes&utm_medium=email&utm_term=0_4d0b6cb1a9-01c7311121-91516565&goal=0_4d0b6cb1a9-01c731112191516565&fbclid=IwAR3b9y6MGnHZc0lQ6-fj0hBm9hrlLVNZEDZ3rNMkwQRN7Mak2KbjxOa8U-8
TIP: Wist je trouwens dat het ook leuk is om een kaartje te bezorgen aan iemand die momenteel alleen is of aan de mensen in het rusthuis!

4. Routine voor uw kleuter
Routines thuis laten verderzetten is heel belangrijk en zit hem in de kleine dingen. Zo geeft het samen bespreken van het verloop van de dag
aan kleuters een gevoel van duidelijkheid en dus veiligheid. Ook thuis kunnen jullie samen met de kleuter het verloop van de dag bespreken en
zelfs uittekenen. Zo kunnen jullie samen aanduiden wanneer jullie kapoen samen met de ouders iets kan doen en ook wanneer het kind ‘alleen’
moet spelen. Ook samen even pauseren om een stukje fruit te eten en een gezellig babbeltje te doen is zo een belangrijk momentje. De
lunchpauze is een referentiepunt in de dag van de kleuter, dit geeft hen zicht op tijd en kan hen leren omgaan met even te moeten wachten en
met uitgestelde aandacht.
Daarnaast kan je ook wat structuur toevoegen door het verloop van de dag te visualiseren.
Ook hier vind je allerlei info over op internet.
https://www.amant.be/gratisdownloads?fbclid=IwAR0Qu2KoOgUQLQe4u5g-zv7CxdV4LMcf9BUgiPU4DZy3E7NsL16BhWrgu14

5.

Daag je kleuter uit!

Af en toe de kleuters voor een leuke uitdaging stellen is wat hen echt wel boeit: bedenk 10 leuke dingen die je met een kartonnen doos kan
doen; maak een mooie tekening over ‘de lente’; toon met een kort toneeltje aan jouw papa of mama of de juf wat jou blij maakt; maak zelf een
memory of domino met bv. dingen die je graag eet; verknip een eigen gemaakte tekening en puzzel die terug tot 1 geheel…

6. Voorlezen aan uw kleuter
In de klas leest normaal de juf een verhaaltje voor. Nu kan je dit eventueel samen met je kleuter doen. Je kan er dan 2 leuke prikkelende
denkvragen of een leuke doe-opdracht aan koppelen.
Wil je liever niet voorlezen? Ook op het internet vind je leuke luister verhaaltjes.

7. Laat uw kleuter u helpen in het huis!
Kleuters helpen heel graag mee in het huishouden. Wisten jullie dat ze in de klas ook al heel wat taakjes doen en de juf een handje mee helpen.
Ook thuis kunnen ze heel wat! Mee de tafel zetten, koken, poetsen…. Ze leren er zoveel begrippen, woordenschat, vaardigheden mee.

8. Leerrijke spelletjes voor uw kleuter
Teveel schermtijd is iets wat we nauwlettend willen bewaken. Maar toch vind je online heel wat leuke bezigheden en spelletjes voor uw kapoen.
Hieronder vind je heel wat tips terug.

1. Tips om thuis met je kleuter te spelen en te leren
Deze uitgebreide sites reiken heel veel verschillende ideetjes en mogelijkheden aan om samen met je kleuter te ondernemen, zowel in functie
van dagschema als tips voor taal, tips voor rekenen, tips voor motoriek, tips om spelletjes te spelen, tips voor sociale vaardigheden, muziektips
en tips voor natuur en techniek.
https://www.leukmetkids.nl/category/doen-met-kids/
https://www.mamaexpert.be/
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuis-spelen-enleren/?fbclid=IwAR2wSDnWNEenxdk5KspNUjuk7okgMMlgs42tPyc-6vh1Y9oiXZqaghAIyhU
https://www.credu.nl/category/nieuws/?fbclid=IwAR3GYNlQyqCTGNFwriF2x6mpYdgO133UmrRRTsDaf8CtOOPTTNMwBzni3Ds
https://www.facebook.com/Afstandsleren-voor-kleuters-105037611127167/?hc_location=ufi
Hieronder vind je ook een leuke bingo die je elke week kan doen samen met je kleuter. Maak hiervan leuke foto’s en post deze op de
facebookpagina van de school. Kan jij samen met je kapoen alles aanvinken?

2.

Tips om te bewegen.

Kinderen moeten voldoende bewegen en indien enigszins mogelijk, liefst buiten.
https://www.ketnet.be/zoeken/buitenspeeltip
https://www.allesoversport.nl/
Voor kinderen die niet buiten kunnen spelen, kunnen o.a. de ‘bewegingstussendoortjes’ een uitkomst bieden. Hiervoor vind je op Klascement veel
inspiratie.
Daarnaast zijn er ook dingen die je voor een keer binnenshuis kan doen:
-

Verstoppertje spelen
Koprol in de zetel (mama wel naast de zetel)
Rondjes lopen rond de tafel
…

3.

Tips voor knutselactiviteiten met je kleuters

Creatief bezig zijn voor kleuters is belangrijk. Deze sites geven weer hoe je met eenvoudige en goedkope materialen leuke knutselwerkjes
kan maken. Ze geven inspiratie, maar veel belangrijker is dat je kleuter met deze aanzet van ideetjes zijn eigen creatief proces in denken
en handelen de vrije loop kan geven.

http://www.knutselsvoorkinderen.nl/
https://www.mamaexpert.be/2020/02/spelletjes-voor-kleuters-tekenpapier/
https://jufbianca.nl/2011/10/zelfgemaakteklei/?fbclid=IwAR092BI9gphaPPj4DKYeVsjYBQquyitdfjwMDhdRtmHQ78bOHejRsmzNOnY

Of voor degene die graag een mandje willen maken voor de chocolade eieren… Want dit hebben we nu
jammer genoeg in de klas niet kunnen doen.

4.

Lees(luister)tips

Fundels: tijdelijk gratis tot 3 april
Hoe krijg je toegang tot de gratis boekjes?
1.
2.
3.
4.

Download de Fundels-app in Google Play of de App Store
Meld je aan met je 'MijnBibliotheek'- profiel of kies voor 'Doorgaan zonder aan te melden'
De gratis boekjes vind je bovenaan in het catalogusscherm onder ‘Jouw collectie’
Klik op downloaden om toegang te krijgen tot de boekjes

5. Tips voor (inter) actieve (leer) spelletjes
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=rekenverhalen&fbclid=IwAR3SoUBZQ5RiNheENhX5meqe8tm8IIp-V3O1QIKUDtIA0ugBaZaAVuHT7JA
https://www.youtube.com/watch?v=BXa46MCL0Pg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR052G9KkosUlrges5BrhoLLrxwqM8CHZIiTXOrcdb-DTfcrQa4tMZhmZjQ
https://www.woezelenpip.nl/grote-mensen/wp-helpende-hand/?fbclid=IwAR1RNP9JSd8alB94ONVIZvLXIZ4jnWL3rkYWVwHvtfTPOlman_uRcWWRrS0
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/?fbclid=IwAR1xqehvlAkkyFUCyh8IDSSfMZ8AJMHAYd8plFvxbDWetdKwMPSmq_O86J8
Er bestaan ook heel wat leuke apps voor op de iphone of tablet.

Andere leuke ideeën
Verkleedfeest
Hoera! Je mag je vandaag verkleden in de kleding van papa of mama. Inclusief hakken en mooie sieraden. Dat levert vast een leuke modeshow
en een mooie fotoreportage op!
Met knuffel in bad
Vandaag moet niet alleen je zoon of dochter schoon worden, maar ook één of meer knuffels. Ze mogen hun knuffels lekker mee in bad nemen,
wassen en ermee spelen. Daarna wel een tijdje drogen natuurlijk.
Spelen met scheerschuim
Laat de kinderen eens uitgebreid spelen met scheerschuim. Misschien heb je een gladde tafel, een tafelzeil of anders een dienblad om het op
te spuiten. Geef een klein beetje tegelijk. Laat kinderen er in tekenen of schrijven. Een volgende keer kun je het scheerschuim ook eens
vermengen met zandbakzand, of er wat verf door mengen. Deze activiteit is goed voor de sensomotoriek.
Snoepjes Memory
Normaal alleen tijdens een feestje, maar nu een keer als leuke extra: Snoepjes Memory. Verzamel 10 (of meer) setjes van twee dezelfde
snoepjes. Verberg de snoepjes één voor één onder papieren of plastic bekers, papieren cakevormpjes of iets anders. Je kind mag steeds twee
bekers tegelijk optillen. Twee dezelfde snoepjes? Dan zijn ze voor jou!

Op het raam verven!
Heb je plakkaatverf in huis? Laat je kind dan een mooie schildering maken op het raam. Daar vrolijkt de hele straat van op! Uit ervaring weet ik
dat je de verf er weer goed afkrijgt. Eventueel met een verfkrabber, maar ook met een sopje gaat het prima.
Samen koekjes bakken.
Op het internet vind je heel wat websites om samen koekjes te bakken. Versier ze samen en hou daarna een leuk theekransje.
Popcorn maken!
Vandaag is het tijd voor een filmnamiddag. Cinema in eigen huis. Eerst maken jullie samen popcorn en dan kiezen jullie samen een leuke
tekenfilm uit. Je kan op voorhand ook een affiche maken, een inkomticket, …
Zelf speeldeeg/klei maken.
Vind jij boetseren ook zo leuk? Dan is het maken van eigen speeldeeg ook een topidee. Eerst maak je dit samen met je mama of papa en daarna
kan jij aan de slag met allerlei mooie dingen te maken.

En als LAATSTE IDEETJE…
Hieronder hebben we heel wat leuke tekeningen toegevoegd. Uw kapoen mag deze tekening mee brengen op de eerste dag als
we terug van start kunnen gaan met school.

Blij om terug te kunnen spelen in de klas!

IK BEN BLIJ OM TERUG IN DE KLAS TE ZIJN!

Hé, hier ben ik weer!

