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week 1 (28/10 – 1/11) 

HERFSTVAKANTIE 

 
                             week 2 (4/11 – 8/11)  

Thema: Allerheiligen - Griezelen 

We werken verder aan dit thema zoals we voor de herfstvakantie 

deden. We gaan naar het  kerkhof in Heffen. We kunnen 

stiltemomenten inlassen en praten over leven en dood. We staan stil bij 

deze levenservaringen, kunnen existentiële vragen stellen - open 

filosoferen en theologiseren zonder sluitende antwoorden te verwachten. 

We leren ook dat de dood niet altijd moet geassocieerd worden met 

bang zijn en dat het kerkhof niet noodzakelijk griezelig hoeft te zijn. 

 
week 3 (11/11 – 15/11) 

Thema : Grootouders - Tijd 

Deze week worden onze oma’s, opa’s, moekes, vakes, omi’s en 

bompi’s,… in de kijker gezet. We kijken naar foto’s van hen en kunnen 

hierbij  vertellen. We ervaren, onderzoeken, stellen vast en drukken uit 

hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd door  prenten 

te rangschikken in de juiste volgorde ‘van baby tot grootouder’ (=groeiproces). We 

stellen vast dat levende organismen groeien en zich voortplanten; een kind groeit 

een periode in de moeder voor het geboren wordt. 

We denken na over hoe er wordt bijgedragen aan een zinvolle samenleving waar er 

een plaats is voor iedereen en hoe er respectvol wordt omgegaan 

met en gezorgd voor de kwetsbare andere.  In het verhaal ‘Oma en 

opa gezocht’ gaan Ruben en Sara op bezoek bij de overgrootoma 

van Sara die sinds kort in het woonzorgcentrum woont. In het 

woonzorgcentrum maken ze kennis met verschillende vormen van 

ouderdom: dementie, doofheid, vermoeidheid. Wie kent er ook 

iemand die in een rusthuis woont?   

 
week 4 (18/11 – 22/11) 

Thema : Gezonde voeding 

Bij dit thema leren we zorg dragen voor de eigen mentale, sociale 

en fysieke gezondheid en die van anderen en daarbij hebben we 

aandacht voor gezonde voeding. We sorteren verschillende 

voedingsproducten , houden een klassikaal gesprek rond ‘mijn 

lievelingseten’. We nemen actief deel aan gesprekjes hierover, 



klassikaal of in groep. We reageren op een vraag, verwoorden gedachten, stellen 

een vraag naar informatie, laten elkaar uitspreken, elkaars ideeën waarderen, …We 

leren media doordacht en zorgzaam aanwenden en beseffen dat ons (eet)gedrag 

beïnvloed wordt door reclame. We maken tijd voor ontbijt in onze klas en met 

behulp van pictogrammen weet elke kleuter welke taak hij of zij krijgt bij het 

afruimen van de tafels en vaatwas. We ‘schrijven’ boodschappenlijstjes, maken 

voedingsverpakkingen en experimenteren hierbij met lay-out en beeldende 

elementen.  

 
week 5 (25/11 – 29/11) 

Thema : Sinterklaas 

‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…’  We leven toe naar 6 december!  

In de boekenhoek kunnen we speelgoedcatalogi inkijken (breng gerust catalogi 

mee), alsook prentenboeken rond Sinterklaas. De puzzelhoek wordt tijdelijk 

omgebouwd tot ‘Sinthoek’  waarbij we ons kunnen verkleden als Sinterklaas of 

zwarte Piet.  We spelen het Sinterklaas-ganzenbordspel. We 

knutselen en tekenen rond Sinterklaas en zwarte Piet. We 

oefenen het schrijfpatroon van de dakpannen (uuuuu )  en 

‘vervolledigen’ hierbij het dak waarop zwarte Piet zit. A.d.h.v. het 

verhaal van Sint-Nicolaas de bisschop van Myra, voelen we ons 

uitgenodigd (door anderen, de Andere) om goede, zinvolle 

dingen te doen. We leren passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en 

combineren, zoals lichtbronnen om schimmenspel te maken, cd-speler voor 

sintmuziek, reclamefolders om collages te maken, V-Techfototoestellen om verklede 

kleuters te fotograferen, … 

We oefenen rond  taalbeschouwelijke termen als klank en rijm, spelling en 

interpunctie (afzonderlijke letters herkennen zoals de ‘S’ van Sint en ‘P’ van piet, 

zowel auditief als visueel). 

 
Als je kleuter thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets te maken 

hebben met het thema waarrond we werken, mag hij of zij die altijd meebrengen naar de 

klas. Vergeet er niet de naam op te zetten ! 

 

Jarigen van deze maand : 

11 november :  juf Anja Vermeir 

       13 november : Bas 

                               19 november : Elle-Nora 

 
Varia 

■  woensdag 6 november: Hocus Pocuswandeling Tivolipark 

■  maandag 11 november: vrijaf Wapenstilstand 

■  dinsdag 12 november: individuele oudercontacten (info volgt) 

■  donderdag 14 november: individuele oudercontacten (info volgt) 

■  woensdag 20 november: Kriebelteam 

■  donderdag 21 november: Tijd voor ontbijt 

 

juffen Anja’s 

 

Denk aan je fluohesje ! 

De ochtenden blijven langer donker !!! 


