
sterk!
Gemengd kleuterwerk 
maakt elk kind sterk!
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Onze kleuters leven, leren en spelen
met elkaar. Elke klas bestaat uit een 
mix van drie-, vier- en vijfjarige 
meisjes en jongens. De grote wereld 
in het klein dus!

De jongste peuters starten in een 
apart groepje, waar ze alle aandacht en 
zorgen krijgen die ze nodig hebben.  

In de klas van juf Barbara zitten 
Elif (5j), Floris (5j), Fé (4j), Sare (4j) 
en Yakup (3j) aan een tafel. Ze oefenen 
met de rekendoos. De kinderen leren eerst 
de materialen kennen. Daarna geeft juf 
Barbara opdrachten op het niveau van 
elk kind. Elif zoekt dezelfde cijfers, Floris 
telt de hoeveelheden op, Fé legt de juiste 
hoeveelheden bij het cijfer, Sare werkt met 
getalbeelden en Yakup legt evenveel ringen 
als stippen.

de grote wereld 
in het klein

samen 
sterk!

• Groeien in zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en 
verantwoordelijkheid voor elkaar

• Extra aandacht voor de persoonlijke 
talenten van elke kleuter

• De jongsten leren sneller door de 
oudere kleuters aan het werk te zien

• Een spontaan en rijker taalmillieu
• Extra uitdagingen voor elke kleuter
• Een goede voorbereiding op 
 het eerste leerjaar
• Rijke vriendschappen tussen 

kinderen van verschillende leeftijden
• Sterke begeleiding op maat door ons 

gemotiveerd kleuterteam

Berra (4j), Yazel (5j), Seray (3j) en 
Murat (5j) zitten in de klas van juf 
Isabelle. Samen met 4 klasgenootjes 
speelt Berra keukentje in de 
poppenhoek. Murat maakt een mooie 
tekening, die hij trots laat zien. Seray 
bladert in een prentenboek. ‘Grot beer’, 
wijst zij enthousiast. ‘Grote beer’, 
verbetert Berra. ‘Grote beer’ herhaalt 
Seray. Juf Isabelle heeft alles gezien. 
Ze glimlacht en ziet dat iedereen zich 
goed voelt.

voordelen 
voor ieder kind



Ieder kind heeft een verhaal,
wij schrijven graag mee 

aan dat van jou.

WELKOM!
Wil je meer weten over onze werking met gemengde kleutergroepen?

Surf naar www.strafschoolmetlef.be 
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