Vrije Basisschool De Vlieger Heffen
Steenweg op Heindonk 8, 28O1 Heffen
 en fax : 015 / 27.26.75
info@vbheffen.be

www.vbheffen.be

MAANDOVERZICHT: oktober ‘20

2de kleuterklas
linda.doms@vbheffen.be
christel.de.merechy@vbheffen.be

THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1 en 2

SPROOKJES:
Vrouw Holle – Sneeuwwitje en de 7 dwergen – De Wolf en de 7 geitjes

Taal: - Vertellen van de verhalen op verschillende manieren:
sprookjesboek, dvd-film, luisterverhaal

Dramatiseren: sneeuwwitje en de 7 dwergen

Poppenspel: het verhaal spelen met popjes

Vertellen: karaktertrekken van de kabouters en deze spelen

Boekenhoek: verrijkt met sprookjesboeken
Poppenhoek: Wordt het huisje van de geitjes of het kasteel van de
koningin
Associëren: Verschillende sprookjesfiguren bij het juiste sprookje
Beeldopvoeding:
Schilderen: een sprookjesbos
Kleven en knippen: een gouden kleedje
Tekenen over het verhaal
Kleuren: Verschillende sprookjesfiguren of taferelen
Boetseren met zoutdeeg: broodjes maken
Knutselen: de toverspiegel – kaboutermutsen- attributen voor het
toneel
Godsdienst: Verhaal: de barmhartige Samaritaan thema: Kan ik helpen?
Wil ik helpen?
Uiterlijke en innerlijke kenmerken van sprookjesfiguren
Wiskunde initiatie: Tellen tot 7 en terug
Oorzaak en gevolg – wat gebeurt er als…
Muziek: 7 kleine geitjes
Hé, ho, hé ho
Poetsen op muziek
Bewegingsexpressie: spiegelbeeld
OPROEP – OPROEP!!
Hebben jullie thuis boeken, verkleedmateriaal of attributen die kunnen dienen voor het
dramatiseren?
Deze zijn altijd welkom deze twee weken in de klas. Zet wel overal de naam op en we zorgen
ervoor dat jullie alles terug krijgen op het einde van het thema. Bedankt alvast voor de
medewerking.

WEEK 3 en 4

HET BOS IN DE HERFST

Milieuexploratie: naar het bos – herfstwandeling en spelen in het
bos ‘het broek’
Waarnemen: herfstbladeren, herfstvruchten, paddenstoelen,
gevonden materiaal in het bos.
Spinnen die de kleuters meebrengen
Taal: Uitwerken verhaal: Waar is de herfst- moeilijke woorden
gebruiken uit het verhaal
Begrip: wintervoorraad - winterslaap
Ontdektafel: herfstmateriaal in onze klas
Huishoudspel: kastanjes poffen
Wiskunde initiatie: tellen: met kastanjes: hoeveelheden vergelijken
Beeldopvoeding: Kleuren: bladeren met herfsttinten
Knutselen: met herfstmateriaal
Stempelen: paddenstoelen
Schilderen en afdrukken: herfstbladeren.
Knippen en kleven: paddenstoelen van klein naar
groot.
Lied: - Egel prikkebolletje
- Op een grote paddenstoel
- In het bos daar staat een huisje
- Een spinnetje heel lief en heel klein
Versje: - spinnetje, spin!
Sorteren en rangschikken: Japanse tuintjes maken in zand met
herfstvruchten

BELANGRIJKE DATA




Dinsdag, 06 oktober: Pedagogische studiedag
Donderdag, 15 oktober: Afhalen wafels
Vrijdag, 16 oktober: Herfstwandeling naar het bos ’t Broek (info volgt)

JARIGEN VAN DE MAAND


02 oktober: Jozefien Verbert

VRIJAF
 Maandag, 05 oktober: Facultatieve verlofdag
 Dinsdag, 06 oktober: Pedagogische studiedag
HERFSTVAKANTIE
Van dinsdag, 03 november tot en met vrijdag, 06 november

