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MAANDBRIEF OKTOBER  2020 
1ste kleuterklas – juf Debora 

 
1. THEMA’S :     
 

 
• De 3 biggetjes :  

werken rond het sprookje ‘De 3 biggetjes’: vertellen en 
dramatiseren van het verhaal, een tafelpoppenspel, nadien 
krijgen de kleuters de kans om dit verhaal in de mediahoek te 
beluisteren en te bekijken, juf Carlita en ik spelen hierover een 
TIKTAK-voorstelling. 
 
We maken constructies in de bouwhoek (experimenteren met grote/kleine 
blokken en dozen) -> het accent ligt vooral op het samen bouwen, de 
bouwhoek wordt verrijkt met helmen, kruiwagen(s), werkhandschoenen,… 
De poppenhoek verrijken we dan met de verkleedkleren en attributen van 

het verhaal, we leren al spelende wiskundige begrippen zoals ‘in’, 
‘naast’, ‘voor’, ‘achter’, ‘boven’, ‘onder’ m.b.v. een speelgoedhuisje en 
popjes uit het verhaal. De zandbak wordt verrijkt met steentjes en 
plankjes. 
 
(Hierrond werken we 2 weken.) 

 
 

• Het bos : 
 Samen met Karel de Kraai op stap in het Broek: we  
genieten samen van het bos, verzamelen herfstschatten -> 
bladeren, paddenstoelen en herfstvruchten,… en voeren 
er in de klas verschillende activiteiten mee uit,  een 
herfsttafel in de klas, spinnen e.a. 
kriebelbeestjes bestuderen: zoeken en waarnemen van 
spinnen, een spinnenweb in de klas, een spin of een ander 
kriebelbeestje knutselen,  
het verhaal ‘Jonnie’ van G. Van Genechten, bewegen op 
klassieke muziek van Vivaldi (de herfst’), muziek maken met takjes, 



kastanjes, bladeren en ander herfstmateriaal,  
vertellen bij een praatplaat van de herfst, filmpjes over de herfst op 
Schooltv bekijken en bespreken, de boekenhoek wordt opgesmukt met een 
grote rode ‘paraplupaddenstoel’ 
 
(Hierrond werken we 2 weken.)  
 

 
 

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN : 
 

 
• allerlei activiteiten m.b.t. het sprookje van ‘De 3 biggetjes’: 

schilderen, boetseren, knippen, kleven, een klasmuur 
‘bouwen’ met dozen 

 
• afdrukken met bladeren, stempelen met bolsters, 

experimenteren met de herfstkleuren, stempelen met 
aardappelen en komen tot een spin,… 

 
Verder oefenen van kleuren, knippen, plakken, schilderen, boetseren,… 

 
 
 

 
3. LIEDJES/VERSJES :  

 
 

• Steen voor steen 
• Vies klein varkentje 
• Ritsel, ritsel 
• Spinnetje Bas 

 
 
 
 

4. VERJAARDAGEN: 
 

• 6/10: Arthur Biermans 
• 21/10: Lexi Jenné 

 
 



5. OPMERKINGEN : 
 
• Wie zaken heeft over het sprookje van ’De 3 

biggetjes’, mag dit altijd zo snel mogelijk 
meebrengen naar de klas.. Knuffels 
varkens/wolf, boeken, verkleedkleren 
(varkensneus, diadeem met varkensoren,…) en 
attributen, puzzels, gezelschapsspel… (overal 
een naam opschrijven a.u.b.).  Na het thema 
krijg je alles terug. 
Zaken om onze bouwhoek te verrijken zijn ook 
welkom: kruiwagen, werkhandschoenen, helm, schoendozen (= stenen), 
troffel, kraan,… 
Ook echt stro en bakstenen welkom ☺ 

 
 

 
• 1/10: Tijd voor ontbijt (zie aparte brief) 

 
• 5/10: VRIJAF -> GEEN SCHOOL!  

 
• 6/10: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG -> GEEN SCHOOL! 

 
• Wanneer je eventueel een wandeling maakt met je kleuter, mag je samen al 

wat op voorhand spullen over de herfst verzamelen en meebrengen naar 
school. (Gedroogde bladeren in mooie herfsttinten, eikels, wilde/tamme 
kastanjes, beukennootjes, bolsters,… zijn zeer welkom). Alvast bedankt 
om te helpen ☺ 

 
• 16/10 : wandeling in het Broek -> zorg voor aangepast schoeisel 

en warme kledij (aparte brief volgt nog) 
 

• 26/10 : de kleuters mogen een echte spin, slak of kriebelbeestje 
mee naar school brengen. 

 
• HERFSTVAKANTIE : van 31 oktober tot 8 november 
 

 
 
 
 


