We kiezen in onze kleuterschool in Sancta Maria bewust voor werken met leeftijdsgemengde
groepen. Zo leren de kinderen op een natuurlijke wijze (zoals thuis met broertjes en zusjes) van
en aan elkaar. Je kleuter zit natuurlijk wel in een eigen klasgroep met leeftijdsgenootjes.
In onze peuterklas - 1ste kleuterklas ‘de kriebeltuin’ vliegen er vlinders (peuters) en
lieveheersbeestjes (1ste kleuters) rond.
Klaspop ‘Anna’ en klaspop ‘Jules’ nemen hen mee op een ontdekkingstocht doorheen verhalen,
liedjes , spelletjes en activiteiten. Omdat de jongste kleuters nog veel extra zorg vragen, is er
steeds een kinderverzorgster aanwezig in de klas.
De tweede en derde kleuterklassers zijn respectievelijk bloemen en zonnetjes. Onze zonnetjes
zorgen er mee voor dat onze bloemen groeien. Onze kleuters van de derde kleuterklas kunnen
zich in kleine groepjes voorbereiden op het eerste leerjaar. In de Drakenklas, Nellie & Cézarklas
en de Sesamstraatklas begeleiden de klaspoppen Dries Draak, Madide en Bert & Ernie de
kleuters doorheen de dag en de activiteiten waar per leeftijdsgroep of klasdoorbrekend kan
gewerkt worden.
Onze vlinders, lieveheersbeestjes, bloemetjes en zonnetjes vormen in onze kleuterschool samen
een prachtige lentetuin, waarin iedereen kan groeien en bloeien!
Doorheen hun samenzijn leren de kleuters samen spelen en hun speelgoed delen met elkaar.
De oudere kleuters leren zorgen voor de jongsten. De jongsten verleggen hun eigen grenzen
door samen te werken met oudere kleuters.
Het werken in mengklassen biedt aan de peuters en kleuters een geleidelijke en zachte overgang
tussen de kleuterjaren.
Zo kunnen er materialen die aan het eind van het schooljaar in de ene kleuterklas aan bod
kwamen, als aanzet dienen in het begin van de volgende kleuterklas. Op die manier kunnen de
kleuters zich op hun eigen tempo ontwikkelen.
Er wordt veel gewerkt in kleine groepjes. Dit biedt extra kansen om te differentiëren en echt in
te spelen op de specifieke noden van elke kleuter individueel.
In de eetzaal worden de kleuters begeleid door een kleuterleidster, kinderverzorgster en de
juffen en meesters van de opvang.
Na het middageten kunnen onze jongste kleuters onder toezicht van de kinderverzorgster of een
slaapmoeke in het slaapklasje een middagdutje doen zodat ze in de namiddag vol energie verder
kunnen spelen en ontdekken.

