
 

 

Vrije Basisschool De Vlieger Heffen 

Steenweg op Heindonk 8,  28O1 Heffen 

  en  fax : 015 / 27.26.75 

info@vbheffen.be       www.vbheffen.be 
 

  

 

MAANDOVERZICHT:  november ‘19 
                                                                                                                  Linda Doms 

                                                                                                                         2de kleuterklas 

linda.doms@vbheffen.be 

christel.de.merechy@vbheffen.be 

 

l 

THEMA’S  EN  ACTIVITEITEN 
 

WEEK  1 

HEKSEN:  ‘Nieuwsgierige Lotje’ 

 
Deze week leven we mee met de avonturen van de lieve heks Lotje die een  heleboel andere heksen ontmoet. 

Wij gaan proberen ook een leuke heks te worden.  Elke dag  proberen we om nieuwe opdrachten tot een goed 

einde te brengen. 

Maandag staan we even stil bij het feest van Allerheiligen aan de hand van het verhaal :  ‘Rikki en de 

eekhoorn’. 

We brengen ook een bezoekje aan het kerkhof. 

 

Waarnemen:  -   Heksenkleren – en heksenspullen 

- Muziekinstrumenten met de muziekheks - muziekhoekje  
- Verkleedkleren in de poppenhoek 

Taal:  -  Verhaal vertellen:  ‘nieuwsgierige Lotje’ 

- Versje:  Lotje 

- Toverspreuken verzinnen 

- Boekjes ‘lezen’ in de boekenhoek over heksen. 

- Luisterhoek:  verhalen beluisteren op computer of met hoofdtelefoon. 

- Voorbereidend schrijven:  Heksensoep 

Muziek:  -   Lied:  ‘Acarambawoeliweks’ 

- Spel met verschillende instrumenten 

- Relaxatie samen met een vriendje op rustige muziek.   

Beeld:     -      Kleven:  Heksenketel 

- Tekenen:  Lotje de heks 

- Schilderen:  Heksen 

- Groepswerk: de raketbezem van Lotje 

- Associëren:  Heksen en hun schaduw 

 

Huishoudspel:  Heksensoep maken  

 

Meebrengen:   Donderdag:  Een slaapkleedje of pyjama (liefst ruim, zodat het over de andere kleertjes kan. 

                                               Een kussen 

                         Vrijdag:  Mogen de kleuters zich verkleden als heks of tovenaar (moet niet- alleen kleuters die 

dit willen)  Kleertjes mogen ook meegegeven worden. 

Hebben jullie  nog andere spullen rond heksen – altijd welkom – naam wel overal opzetten graag. 

 

 

mailto:info@vbheffen.be
http://www.vbheffen.be/
mailto:linda.doms@vbheffen.be
mailto:christel.de.merechy@vbheffen.be


 

WEEK  2 

 

 

GEZONDE  VOEDING  
 

Waarnemen:  -    Verschillende soorten groenten – kookgerei om groenten te 

bewerken.   

Sorteren:  -   Eetwaren van ons winkeltje – gezond of niet 

Taal:      -   Kringgesprek rond gezonde voeding aan de hand van het verhaal ‘ 

Finn kookt zelf’ 

-  Vertellen:  Wat eten we ’s morgens, ’s 

middags, ‘s avonds 

- Dramatiseren:  Winkelspel. 

Wiskunde initiatie:  -     Tellen in het winkeltje  
- Het grote boodschappenspel 

Huishoudspel:   -   Een bereiding maken met aardappelen 

Beeld:    -    Knippen en kleven – groepswerk: gezond of niet 

-  Stempelen:  met patatjes 

- Kleuren en vertellen:  Wat vind ik lekker of niet.   

- Versieren naar eigen fantasie:  tafelkleedjes voor het ontbijt. 

Tijd voor ontbijt:  We eten samen gezellig ons ontbijt in de klas 

 

 

Meebrengen (vrijblijvend)  -   Kookboekjes om onze boekenhoek te verrijken.   

 

 

 

WEEK  3 

GROOTOUDERS 

 
We vertellen het verhaal van ‘met opa op de fiets’ en werken rond uitstapjes 

maken met de grootouders. 

 

Waarnemen en vertellen:  -  foto’s van de grootouders:  We vertellen onze 

belevenissen hier bij: ‘waar gingen we naartoe?’  ‘wat hebben we allemaal 

beleefd?’   Hoe spreken we onze grootouders aan? 

Taal:    -     Versje : - opa en oma 

- Vertellen bij een grote prent:  feest voor de grootouders 

- Verhaal uitwerken:  Met opa is het feest 

- Informatief boek:  mijn familie 

Godsdienst: -   ‘een opa om nooit te vergeten’  we staan er even bij stil dat 

sommige opa’s en oma’s er niet meer zijn aan de hand van het verhaal  .                

Beeldopvoeding:   -   Schilderen:  mijn oma en opa 

                    -   Knutselen:  een geschenkje voor de grootouders 

                    -   Tekenen in het tekenschrift:  oma en opa  

                    -   Knippen en kleven:  van jong naar oud. 

Muziek:  -  liedje:  Hieperdepiep hoera 

 

Meebrengen:   Maandag:  een fotootje van de grootouders  (indien mogelijk , van een uitstapje samen met de 

kleuter.   Kunnen jullie er de aanspreeknaam van de grootouders bij noteren? 

 

               BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING        

 
  



 

WEEK  4 

SPEELGOED 
 

Waarneming:  -  Speelgoed uit de klas.   

                       -  Speelgoed meegebracht door de kleuters – 

spelen met elkaars speelgoed en er zorg voor dragen. 

Tast- en luisterspelen: -  Speelgoed herkennen door het te 

horen of te voelen. 

Wiskunde initiatie: Verzamelen en sorteren van speelgoed 

naar bepaalde eigenschappen. 

Taal: kringgesprekje: Een verlanglijstje voor de Sint. 

Godsdienst: Delen en samen spelen, zorg dragen voor 

speelgoed 

Beeldopvoeding: -  Tekenen: Een brief aan de Sint.  .    

                             -  Kleven en knippen: een puzzel 

                             -  Schilderen:  mijn knuffeltje of liefste pop 

                             -  Knutselen: in het thema Sint 

Lied:  Sinterklaasliedje. 

 
Meebrengen:  Maandag:  Een leuk speelgoedje waar ik graag mee speel.  (naam er op graag) 

 

 
    

BELANGRIJKE  DATA 
 

 Donderdag, 7  november:  We maken het gezellig met de slaapheks 

 Vrijdag, 08 november:  Heksenfeestje 

 Donderdag,  21 november:  Tijd voor ontbijt 

 Dinsdag, 12  november:  Oudercontact 

 Donderdag, 14 november: Oudercontact 

 Woensdag, 20 november:  Kriebelteam 

 

JARIGEN  VAN  DE  MAAND 
 

 05  november:  Lenz  Selleslagh 

 

 

 

 

 

AANDACHT- AANDACHT -  AANDACHT – AANDACHT – AANDACHT - AANDACHT 

 

 Op 5 november geven we de aftrap van de fluo-actie op school.   

Tijdens de ganse donkere periode verwachten we dat de kleuters elke dag hun fluo-hesje 

dragen om naar school te komen en naar huis te gaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


