Integratieactiviteiten
3de kleuterklas - 1ste leerjaar 2017 – 2018
september
• Wij willen vriendjes zijn met iedereen. We spelen samen sportieve wedstrijdjes op
het grasveld en het verkeerspark van de kleuterschool.
Donderdag 21 september.
oktober
• Samen maken we een bostekening van de prins en de prinses.
Dinsdag 24 oktober.
november
• We verkennen samen de lagere school. Op speelse wijze laten ‘onze gidsen’ van
de 1ste klas de kleuters de lagere school Ter Dreef ontdekken.
Vrijdag 24 november.
december
• We verwelkomen samen de Sint. Datum: 5 december.
• Knutselen is leuk als je het samen kan doen. Knutselen jullie mee?
Dinsdag 19 december.
januari
• De eersteklassers en kleuters worden omgetoverd in prachtige koningen en gaan
sterzingen in en rond de school: ook in WZC, Cado en Orchidee!
Datum: dinsdag 9 januari.
februari
• Hocus pocus pats, ik wou dat ik … was. Er staat een leuke sprookjesactiviteit op
het programma!
Vrijdag 23 februari.
``

maart
• Wisseldag: De kleuters krijgen enkele kennismakingslessen in de lagere school,
terwijl de eersteklassers nog eens mogen gaan spelen in de 3de kleuterklas bij
‘hun juf’.
Dinsdag 13 maart.
• De ouders van de kleuters krijgen een uitnodiging voor de openschooldag.
Dinsdag 13 maart.
• Op 17 maart van 10 tot 12 uur gaat de openschooldag door met mogelijkheid tot
inschrijving in het 1ste leerjaar.
• De laatste vrijdag voor de paasvakantie trekken we samen op vastenvoettocht en
ravotten nadien in de speeltuin.
Vrijdag 30 maart.
april
•

Zou het niet leuk zijn als we samen meten en wegen? Doen jullie ook mee?
Dinsdag 24 april.

mei
•

•

Leuk, wij hebben samen een turnles en kijk… de eersteklassers hebben allemaal
dezelfde T-shirt en short aan om te turnen!
Maandag 14 mei.
Met de Dreefse GPS lukt het ons zeker om de weg te vinden in de lagere school.
Maandag 14 mei.

juni
•
•

De zorgcoördinator van de lagere school maakt verder kennis met de kleuters en
heeft een gesprek met de kleuterleidsters.
De 3de kleuterklas nodigt het 1ste leerjaar uit op een eindekleuterklasreceptie.
21 juni.

