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Maandbrief november 2019 
Onthaalklas - juf Carlita 

1.Thema’s: 

Week 1: Wat ben ik....blij, bang, boos, verdrietig!  
We verwelkomen onze 2 nieuwe vriendjes, Tymen en Skye, in 

onze klas.  

Aan de hand van prentenboeken, poppenspel en 

muziek gaan we aan de slag rond de basisgevoelens. 

We kijken naar ons blij of boos gezicht in de 

spiegel. Verschillende situatieprenten worden waargenomen en 

gesorteerd volgens het bijpassend gevoel.  

 

 

Week 2: Zoveel gaatjes! 
Kleine gaatjes, grote gaten. Waar zijn er gaatjes? Wat zie ik door dat 

gaatje? Past er iets in dit gaatje? In onze klas gaan we op zoek naar 

allerlei gaatjes. Er zit een gat in onze boot, kleine gaatjes in de zeef, 

een knoopsgat in mijn jas,.... En Jules heeft een gat in zijn zak. 
We ontdekken allerlei gaatjes en gaan natuurlijk  

ook zelf gaatjes maken! 

 

Gelieve op dinsdag 12 november je kleuter een voorwerp 

in dit thema mee naar school te geven.  

 

 

Week 3: Grootouders. 
Deze week staat de relatie die de kleuters met hun 

grootouders hebben centraal. Op maandag 18 november 

mogen de kleuters een foto’s van hun grootouders 

meebrengen. (Noteer op de achterzijde hoe je kind hen 

aanspreekt). Aan de hand van de foto’s houden we een 

kringgesprek; Wat doen de kleuters met hun grootouders? 
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Gaan ze er wel eens logeren? Maken ze samen uitstapjes? .... Ook Jules toont ons 

foto’s van zijn oma die hij nooit gekend heeft.  

 

Week 4: Zie ginds komt de stoomboot! 
De Sint en zijn Pieten zijn onderweg vanuit Spanje. 

We leven toe naar het bezoek van de Sint op 6 

december. Aan de hand van verhaaltjes, liedjes en 

poppenkast raken de kleuters vertrouwd met de 

Sint en Zwarte Piet. We nemen de kledij van 

Sinterklaas en Zwarte Piet waar en kunnen ons ook 

zelf verkleden als Sint of Piet. Onze boot toveren 

we om tot de grote pakjesboot.  

Wie thuis leuke spullen in dit thema heeft mag dit zeker meegeven naar 

school. (verkleedspullen, prentenboek, speelgoedfolder, stokpaard,...)  

 
 

2. Expressie-activiteiten: 
 Experimenteren met beeldende materialen: lijm, verf, wasco, potloden,... 

 Boetseren  

  “Tekenen” op blije en boze muziek 

 Stoomboot versieren 

 Evolutietekenen 

 

3. Liedjes 
 Ben je blij 

 Boos 

 Zie ginds komt de stoomboot 

 

4. Versjes 
 Kriebelversje 

 Kiekeboe 

 Zwarte Piet 

 

5. Verjaardagen 
 19/11 Liv Segers 

 27/11 Layla Albaan 

 

6. Ons klasje 
 We verwelkomen Tymen Crauwels en Skye Leyman, er zitten nu 12 

vriendjes in de onthaalklas. 



7. Opmerkingen 
 Maandag 11/11: geen school. 

 Dinsdag 12/11: een voorwerp in het thema gaatjes meebrengen. 

 Dinsdag 12/11: individuele oudercontacten (info volgt). 

 Donderdag 14/11: individuele oudercontacten (info volgt). 

 Maandag 18/11: foto’s van de grootouders meebrengen. 

 Woensdag 20/11: kriebelteam komt langs. 

 Donderdag 21/11: tijd voor ontbijt (info volgt). 

 Maandag 25/11: je kleuter mag iets meebrengen rond het thema Sint en 

Piet. 

Start fluo actie. 

Denk aan de fluo hesjes voor meer zichtbaarheid tijdens de 

donkere dagen.  

 
Voel je vrij het hesje van je kleuter te pimpen en te  

personaliseren zodat je kind zijn / haar eigen hesje herkent. 

 
 

Voorzie alle spullen (ook wanten, muts, sjaal, vestjes,...) dat je 

kind mee naar school brengt van de naam! 

 

Alvast dank voor jullie medewerking. 

Groetjes, 

Juf Carlita 

 
Spreek me gerust aan bij vragen, voor of na de klasuren of stuur een mailtje naar 

Carlita.baetens@vbheffen.be 
 


