
 

 
 
 
 
 
Een schooldag uit het leven van Jonah 
 
 
Jonah is klaar om naar school te gaan. Hij heeft er heel veel zin in! Hij is 
benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren op school. Vorige week zijn ze met een 
nieuw thema gestart: ‘Pluk van de Petteflet’. Jonah heeft wat spulletjes voor het 
thema meegenomen naar school. De juf gaat deze spulletjes gebruiken in de 
themahoek waar ze de flat van Pluk hebben gemaakt.  
  
Jonah neemt afscheid van zijn vader op het plein en loopt zelf naar binnen. Hij 
gaat naar de gele groep. De gele groep heeft een gele kleur op de deur hangen, 
dat vindt Jonah erg handig! Dan weet hij altijd waar hij moet zijn. In de gele 
klas start hij altijd zijn dag. Hij hangt zijn jas op en zet zijn pauzehapje in 
de bak. In de klas wordt hij welkom geheten door de juf.  
In het lokaal zitten kinderen van 4 jaar, 5 jaar en 6 jaar gewoon door elkaar. Hij 
zit niet bij al zijn vriendjes in de klas maar dat is niet erg want zijn vrienden die 
in het andere lokaal zitten, daar kan hij straks evengoed mee spelen. Daarna 
kiest hij een werkje uit de kieskast en gaat aan de slag. Dit gaat iedere ochtend 
zo.   
 
Na 10 minuten klinkt er een belletje. Dat is het teken om op te ruimen en in de 
kring te komen zitten.  Er zitten niet heel veel kinderen in de kring, de groep is 
lekker klein. Dat vindt Jonah fijn, want dan kom je veel aan de beurt. De juf 
bespreekt in de kring wat voor dag het is en of alle kinderen er zijn. Dat is 
eigenlijk elke dag hetzelfde.  
 
Daarna hoort Jonah hoe de dag er voor hem uit gaat zien. Hij start straks in de 
rode klas waar hij met een juf en een paar andere kinderen een lesje gaat 
doen.  En mocht hij het niet meer weten, dan kijkt hij waar zijn kaartje hangt op 
het planbord, zodat hij kan zien waar hij naar toe moet. 
 
Jonah kan binnendoor naar de rode klas, want alle lokalen hebben een opening 
waardoor je zo van het ene lokaal naar het andere lokaal kunt lopen. Handig 
hoor! Wanneer Jonah in de rode klas komt, zitten er al een paar kinderen klaar in 
de kring. De kring ziet er net zo uit als in zijn gele klas. En in de rode klas ziet 
Jonah ook het thema weer terug. Hier hangen allemaal woorden die met Pluk te 
maken hebben aan de muur, met plaatjes. Jonas herkent al wat letters en 
vandaag gaat hij met de juf oefenen met het herkennen van klanken. Hij doet 
met de juf en de andere kinderen leuke leerzame spelletjes die gaan over Pluk 
en over klanken en letters. Na 20 minuten mag Jonah in de rode klas verder 
oefenen met de letters en klanken. Dan klinkt er weer een belletje en gaat Jonah 
opruimen en terug naar het gele lokaal voor zijn pauzehapje in de kring.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Na het pauzehapje mag Jonah kiezen wat hij gaat doen. Hij kiest ervoor om 
buiten te spelen met de meester. De meester heeft allemaal leuke spellen 
bedacht waarbij je moet tellen of meten en soms ook met letters hinkelen of 
zelfs hutten bouwen. Vandaag heeft Jonah daar geen zin in maar gaat hij lekker 
in de zandbak. Er worden taartjes gebakken, want de Torteltuin wordt 
vanmiddag feestelijk geopend.  
 
Er komt een juf langs om te helpen met de taartjes. Samen bakken ze taartjes 
en leggen ze die neer op de zandbakrand van groot naar klein. De juf stelt voor 
een bakkerswinkel te beginnen en dat vindt Jonah een goed idee! Dan moeten er 
natuurlijk wel prijskaartjes komen bij de taartjes. Jonah kan al goed cijfers 
schrijven dus hij schrijft met krijt de prijzen bij de taartjes en juf helpt hem met 
de cijfers die nog lastig zijn. De kinderen die taartjes komen kopen betalen met 
takjes. Ieder takje is 1 euro, dus hij moet wel goed tellen om te zien of de 
kinderen wel genoeg betalen. Dan klinkt er weer een belletje en Jonas gaat terug 
naar het gele lokaal. Met rode wangen van het buitenspelen eet hij zijn lunch in 
de kring.   
 
Na de pauze zegt juf dat Jonah naar het groene lokaal mag gaan. Hij wil eigenlijk 
graag weer naar buiten, want het was zo heerlijk! En Jonah houdt van 
buitenspelen. De juf zegt dat hij later op de dag nog een keer naar buiten mag, 
maar nu wacht er een juf in het groene lokaal waar hij met een groepje aan de 
slag gaat met schrijfkriebels. Schrijfkriebels is best grappig om te doen! Soms 
mag je daar tekenen op muziek en andere keren mag je er al letters schrijven. 
De tijd vliegt om en na de les mag hij zelf kiezen wat hij gaat doen. Naar buiten 
of toch.....  Jonah kiest voor de grote bouwhoek in het blauwe lokaal.  
 
Daar wordt het flatgebouw van Pluk gebouwd, met het torenkamertje natuurlijk! 
Het wordt een hoog gebouw en het moet ook stevig zijn, das best lastig! De juf 
in dat lokaal is bezig met een les met een getallenlijn. Jonah luistert tijdens 
het bouwen mee met de les. Na de les komt juf ook bij hem kijken en vraagt 
naar de verdiepingen van het gebouw. En hoe je weet wanneer je op de eerste, 
de tweede of derde verdieping bent. Jonah maakt samen met zijn vriend cijfers 
op wat kleine blaadjes en plakt dit bij de verdiepingen. Ze kijken samen op de 
getallenlijn of ze de juiste cijfers erbij hebben staan. Trots laten ze het zien aan 
de juf. Juf maakt er een foto van die ze later aan papa en mama zal sturen.   
Dan klinkt er week een belletje en gaat Jonah opruimen en terug naar 
het gele lokaal in de kring.  
Daar praten ze nog kort met de juf over de dag en pakt Jonah zijn jas en tas. De 
juf loopt mee naar buiten en daar gaan ze op de gele streep staan. Wanneer 
Jonah papa ziet, geeft hij juf een high five en loopt naar papa toe. Was het vast 
maar morgen.........  
 
 
 


