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THEMA’S  EN  ACTIVITEITEN 

 
WEEK  1 EN 2 

DE POSTBODE BRENGT ONS NIEUWS  
 

 

Maandag, 6 januari =>  DRIEKONIGEN We gaan 

we met alle kleuters en leerlingen van de lagere 

school driekoningen zingen in de straten rondom de 

school.   

We verdelen ons in groepjes zodat we in zoveel mogelijk straten kunnen gaan 

zingen. 

 

Verder deze week gaan we werken rond het thema Postbode - nieuws  

Waarnemen : -      De postbus op het plein.   

- Brieventas met inhoud  (allerlei soorten post)  

- Brievenbussen langsheen de straten 

- Poststempels 

- We maken een postkantoortje in de klas. 

Sorteren :  -   Verschillende soorten post bij elkaar leggen.  

- Wenskaarten sorteren  

- Brieven sorteren  – herkennen letters van je eigen naam. 

Taal :            -  Het nieuws – om beurten het nieuws brengen zoals op de TV  (nieuwtjes van thuis – nieuwtjes 

van de middagpauze, van de speeltijd – van de klas.) 

-  Een interview doen met een vriendje van de klas.  

- Voorbereidend schrijven : Een wenskaart versturen. 

- Ver haal uitwerken:  Dierenpost 
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- Associatiespel: moeilijke woorden uit het verhaal met prenten 

- Luisteren:  Het verhaal met hoofdtelefoon en boek 

- Verhaaltjes kijken:  op Ipad met Qr-code 

- Prenten rangschikken:  de weg van een brief 

Beeldopvoeding : 

- Knutselen :  Een wenskaartje om naar huis te sturen.  

- Tekenen :  een eigen postzegel ontwerpen 

                      -      Knippen en kleven : postzegels en sorteren  

- Stempelen : met oude poststempels 

- Kleuren in het thema 

Wiskunde initiatie : -   Begrippen oefenen:  veel, weinig, meer, minder, groot, breed, smal, dik ,dun, eerst, 

laatst. 

- Tijd inschatten – hoe lang doet een brief erover om thuis te geraken? 

- Aan de hand van een verhaal oefenen begrippen:  op tijd, te laat, vroeger, later. 

Lied :   De postbode Maarten 

 

Meebrengen a.u.b. : 

 

Dinsdag:  een briefomslag voorzien van postzegel en het thuisadres.  Deze dient om naar huis te 

sturen met een wenskaartje van je kleuter. 

 
 

 

WEEK  2 en 3 

 

IK  BEN  ZIEK! 

 
Waarnemingen :  -    Speelgoedtas met dokterspullen  – rollenspel, doktertje spelen. 

                               -    E.H.B.O. – materiaal.  Poppemie heeft zich pijn gedaan. 

                               -    Mijn vriendjes en ik  -  lichaamsdelen aanduiden bij zichzelf en anderen  

Taal :   -       Kringgesprek:  Ervaringen uitwisselen rond ziek zijn.  

           -      Vertellen bij een prent : Naar het ziekenhuis  

-     Spelen met klanken en rijm – rijmpjes over ziek zijn.  Woorden zoeken die rijmen.  

 Bewegingsopvoeding:  -   Relaxatieoefeningen 

   Ochtendgymnastiek 

   Fijn – motorisch:    pincetgreep 

 Snel afremmen en uitwijken, reactiesnelheid 

Winkelspel :  -     Een apotheek in de klas.   

Wiskunde intitiatie :   -   Teloefening:  pilletjes tellen en sorteren in de juiste 

doosjes, 

 Experimenteren met inhouden, spelen met spuitjes en kleine 

potjes. 

 Beeldopvoeding :   

             -     Tekenen :  de dokter 

             -     Tekenen :  wat hoort in de dokterstas 

             -     Knippen en kleven :   een doktersvaliesje  

             -     Schilderen : de dokter 

             -     Experimenteren met verschillende materialen 

Lied : -    Bruin de beer 

Vers : -    Joop microob 

 

WEEK 4 

 

WINTER???  -  WARME KLEDIJ  

 
Waarnemen :  -     Warme winterkleren en schoenen. 



-    Zoekspel met schoenen  

-    Verschillen zien: Wat is er veranderd?   

-    Spelletje:  rara wie ben ik? 

-    Allerlei sluitingen:  Diploma:  “ Dat kan ik al”  
Bewegingsspel :     -      Estafettespel : zich verkleden 

Wiskunde initiatie : -   Ruimtebegrippen :  kort, lang, breed, smal  

Beeldopvoeding : 
                      -     Knutselen :  een naaikaart 

                      -     Vlechten met stroken:  Een muts 

- Stempelen of schilderen :  een paar wanten in hetzelfde motief  

- Knippen en kleven :  aankleden van een figuurtje met stof.  
- Schilderen :  een winterschilderij ! 

Synthesespel :  Wat hoort bij de koude en wat bij de warmte ?   Zomer- en winterkleren  

Taal :  -   Vertellen rond prenten :  winterpret en vogels voederen  
- Versje :  de winter 

Lied :  -  Haal je wollen wanten uit de kast  

 

 

 

BELANGRIJKE  DATA 

 
       Maandag, 06 januari:    Driekoningen zingen (kleuters mogen 

verkleed naar school komen) 

      Dinsdag,  28 januari:  Pedagogische studiedag 

 

 

 

VRIJAF 

 
 Maandag, 27 januari 
 Dinsdag, 28 januari:  Pedagogische studiedag 

 

JARIGEN VAN DE MAAND 
 

 02  januari:  Alexander De Coninck 

 19 januari:  Amber Kennis 

 

 

 

 


