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THEMA’S  EN  ACTIVITEITEN 

 
WEEK 1 

HEEL,… HEEL LANG GELEDEN BIJ DE DINOSAURIËRS ! 

 
Deze week gaan we ons verdiepen in  het leven op aarde, lang geleden bij de dinosauriërs!!! 

Via verhalen, boeken, poppenspel, kringgesprekken, … komen we te weten wanneer ze leefden, wat ze aten,  

hoe ze zich voortplantten, welke soorten er waren….. 

 
OPROEP - OPROEP 
 
Hebben jullie thuis spullen, speelgoed of boeken in verband met dino’s?  Alles is welkom deze week. 
Gelieve wel overal de naam van je kleuter op te zetten,  zodat we alles terug met de juiste kleuter kunnen meegeven. 
Bedankt! 
 

We bezoeken het ‘museum voor natuurwetenschappen’ 

Verhalen over dinosauriërs -  

Vertellen over het museum – wat hebben we gezien? 
Poppenspel met knuffeldino’s. – speelgoeddino’s 

Waarnemen via boeken:  vleeseters – planteneters:  Waarom zijn ze verschillend?   

 Hoe zagen ze eruit?  Hoe verdedigden ze zich? Moeilijke namen van de dinosauriërs 

gebruiken. 

                           Voortplanting:  dino’s en hun eieren 

                           Grote en kleinere dino’s 

                           Dino’s op het land, de lucht en in de zee! 

Hoekverrijking:  -     spelen met speelgoeddinosauriërs – landschap dino’s maken 

- Opgravingen nabootsen in de zandbak – met borsteltjes  en schepjes 

Beeldopvoeding:   

-  Knippen:  Scherpe tanden (driehoekjes) 

- Stempelen:  In vorm met verschillende soorten groen en bruin een dino stempelen 

- Boetseren:  Een dinosauriër  

- Knippen en kleven:  een dino in verschillende delen 

- Schilderen:  een dinosauruslandschap 

- Bouwen met verschillende soorten constructiemateriaal:  dino’s 

Versje: dino-dino 

Lied:  reuze hagedissen  
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WEEK 2  

MUZIEKINSTRUMENTEN  

 
Waarnemen: -  Muziekinstrumenten door de kleuters meegebracht 

- Instrumenten van onze klas  

- Voorwerpen die geluid maken. 

- Een geluidenhoekje in de klas 

- Schaduwlotto 

Luisterspelen:   -  Geluiden herkennen en nabootsen.  

-    Luisteren naar geluiden via een hoofdtelefoon.  

-     Welk instrument hoor je? 

Taal:  -   Verhaal uitwerken:  een trompet voor olifant 

- Instrumenten benoemen en herkennen  
- Muziekmemory 

- Benoemen en herkennen van verschillende instrumenten 

Beeldopvoeding:   
-  Knippen en kleven:  een gitaar met snaren 

                             Een xylofoon: van klein naar groot 

Wiskunde initiatie:  Tellen:  speel zoveel maal het instrument als ogen op de 

dobbelsteen. 

Muzische opvoeding: -  Veel spelen met de instrumenten – begeleiden van een lied met 

ritmestokjes of  

                                          Instrumenten 

-  Lied:  de dirigent  
MEEBRENGEN:  Op maandag mogen de kleuters indien mogelijk een muziekinstrument 

meebrengen dat ze thuis hebben.  Dank u! 

 

WEEK 3 

CARNAVAL 

 
Waarnemen:  -  maskers, gekke verschillende hoeden, 

verkleedkleren, carnavalattributen. 

-  We maken een verkleedhoek in de 

klas 

Muzische opvoeding:  -  Carnavalsliedje 

-  Dramatiseren:  figuren uitbeelden en 

raden  
-       Dans:  een carnavaldansje,  de 

polonaise dansen 

Beeldopvoeding:  -  Knutselen:  verkleedattributen 

-  Tekenen:  Wie wil ik worden met 

carnaval? 

-  Stempelen:  clown in verschillende 

kleuren  

-  Experimenteren met verf:  een 

kleurrijk schilderij 

Taal:  -  Vertellen bij prenten rond carnaval vieren 

-  Poppenspel:  carnaval in de 

poppenkast 

-  Voorbereidend lezen:  verschillen 

zoeken 

-       Voorbereidend schrijven:  slingers 

tekenen  

-       Rijmen – gekke woorden verzinnen 

-       Vertelboek uitwerken:  ‘Lotta viert carnaval’  moeilijke woorden leren 

-        Luisteren: via hoofdtelefoon naar het verhaal van Lotta 

Carnavalfeest vieren op school  

 



WEEK 4 

 

KROKUSVAKANTIE van maandag, 24 februari tot en met vrijdag, 28 februari 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

 

 
 

 Dinsdag, 04 februari:  Bezoek aan het ‘Museum der natuurwetenschappen’ te Brussel 

 Zaterdag, 07 februari:  Eetdag in ‘De Kettinghe’ organisatie ouderraad 

 Donderdag, 13 februari:  Zorgoudercontact 

 Woensdag, 19 februari:  Carnavalfeest kleuterschool kleuters mogen die dag verkleed 

naar school komen. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND 
 

 19 februari:  Henri Verschueren 

 

 


