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week 1 (3/2 – 7/2) 

 Thema : Dinosaurussen  
Het tijdperk van de gigantische dino’s spreekt bij vele kleuters tot 

de verbeelding. We gaan dan ook deze week een heleboel te 

weten komen over dino’s. We verdiepen ons een beetje in het zeer 

verre verleden en ervaren hierbij bewondering en verwondering 

voor het onmetelijke van de kosmos. We brengen een bezoek aan het 

Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel waar we de galerij van de 

dino’s  gaan bekijken, maar ook andere galerijen. We stellen vast dat we 

voorzichtig en respectvol moeten omgaan met erfgoed. 

We verfijnen onze kleinmotorische ontwikkeling door dinosaurussen over te 

tekenen op de lichtbak, door dino’s op te graven in de zandtafel, door de 

schrijfpatronen te oefenen (boogjes als schubben op de dino, lussen als 

staarten, lijnen als huidplooien, …) We experimenteren hierbij met 

schrijfbegrenzing en uitvoeringsgrootte. Tegelijkertijd leren we dat mensen 

schrijven om verschillende redenen, zoals de toelichting in het museum bij de 

tentoon gestelde bezienswaardigheden. We ‘schrijven’of  stempelen namen 

van verschillende soorten afbeeldingen van dinosaurussen,  

We oefenen in het verwerken van mondelinge boodschappen, o.a. bij een 

aflevering van ‘Schooltelevisie’ rond fossielen en dino’s, toelichting bij 

informatieve boeken, uitleg bij het museumbezoek,…Ook leren we schriftelijke 

boodschappen overbrengen en ervaren dat mensen schrijven om 

verschillende redenen.  

 

 

week 2 + week 3 (10/2 – 21/2) 

Thema : Carnaval 
“Zet de maskers maar op en verberg uwe k…!” 

Feest! We feesten alweer, want het is bijna carnaval! 

Carnaval, dat is heel wat …We zetten vooral in op de 

muzische ontwikkeling : bewust worden van de eigen 

muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en die tonen 

door ons te verkleden, polonaises te dansen, leuke carnavalsmuziek te 

beluisteren , maskers opzetten, experimenteren met muziek en geluiden, 

onze eigen ervaringen op een creatieve manier uitdrukken ,….We verfijnen 



de technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich uit te 

drukken in muziek en drama. 

We spelen en zingen en experimenteren met klankgroepen, klanken en rijm 

waarbij we nadenken over begin-, midden- en eindklanken in een woord als 

voorbereiding op het leren lezen in het eerste leerjaar. 

We leren beknopt over de oorsprong van carnaval en verwijzen reeds naar 

de Vastentijd die begint in de Krokusvakantie. 

Op woensdag 19  februari vieren we carnaval met alle 

kleuters en komen we verkleed naar school!  

 

 

 

 

De jarigen van deze maand :  

 
8 februari: Mona en Tess 

20 februari: Andreas 

25 februari: Vince en Alexine 

 

 

Varia 
■  dinsdag 4 februari : uitstap naar het Museum voor Natuurwetenschappen  

     in Brussel 

■  zaterdag 8 februari : eetdag in de Kettinghe 

■  donderdag 13 februari : individuele  ZORGoudercontacten   

    (niet voor alle kleuters) 

■  woensdag 19 februari : carnavalfeest (enkel kleuterschool) 

■  van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari : krokusvakantie 
 

 

!!  Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een  

planning die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse van 

kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen. 
 

  

Juffen Anja’s 

 

 

 

 

 


