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2de kleuterklas 

Linda Doms 
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christel.de.merechy@vbheffen.be 

THEMA’S  EN  ACTIVITEITEN 

 
WEEK 1 EN 2  Herfstvakantie en verlof wegens corona 

 

We starten pas de derde week van november, welke traditioneel de week is van de 

grootouders.  

Omdat de grootouders minder kunnen langskomen of de kleuters minder op bezoek gaan 

wegens corona, gaan we dit jaar geen knutselwerkje afgeven maar een kaartje maken en 

verzenden naar de grootouders. Lees dus aandachtig het kadertje. 

 

WEEK 3 

GROOTOUDERS  

 
Taal:    -   We werken deze week rond het prentenboek:  ‘Met opa is het feest’ 

-    Moeilijke woorden uit het boek halen en inoefenen a.d.v. prenten en spelletjes 
-    Het begrip ‘kleinkinderen’ ontdekken via het boek en de prenten. 
-    Luisteren naar het verhaal met hoofdtelefoon. 
-    Kamishibai – theatertje:  ‘Eefje Donkerblauw 
-    Versje aanleren: ‘ Voor oma en opa’ 
-    Gesprekje:  Vroeger en nu  
-   Spreken:’  telefoneren met oude telefoon naar oma of opa’ 

Waarnemen:  -  Oude spelletjes en speelgoed waar onze grootouders mee speelden. 

Logisch ordenen in de tijd: -  Prenten uitknippen van een figuur:  ‘Van jong naar oud’ 

Godsdienst: -   ‘Een opa om nooit te vergeten’  we staan er even bij stil dat sommige opa’s en oma’s er niet 

meer zijn aan de hand van het verhaal                  

Hoekverrijkingen:  -  Schrijfbord met krijt 

-     Oude gezelschapsspelletjes (ganzenbord – domino – paardenspel – lotto – vlooienspel – wie is het?) 

-     Kijken in de viewmaster 

-     Hinkelperk in de gang 

-     Knikkerhoekje 

-     Poppenhoek verrijkt met oude fototoestellen 

-     Houten blokken 

Muziek:  Liedje: ‘kleurenfeestlied’ 

Beeld:  -  Knutselen:  ‘een kaartje verzenden voor de 

grootouders’ 

-   Tekenen voor het tekenschrift:  ‘één van mijn 

grootouders’ 

-    Schilderen:  ‘kleuren mengen’ (Eefje donkerblauw)  
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MEEBRENGEN:    
 

BELANGRIJK!!!  Een briefomslag met postzegel,  naam en adres van de grootouders. 

 

                                GRAAG 1 ENVELOP PER ADRES VAN DE GROOTOUDER 

                                 ( dus het is best mogelijk dat je kleuter meerdere briefomslagen nodig heeft) 

 

VRIJBLIJVEND:  Hebben jullie oma’s en opa’s nog voorwerpen of oude speelgoedjes van in hun tijd, 

dan mogen jullie deze altijd meebrengen naar de klas.  (naam opzetten en jullie krijgen ze uiteraard 

terug) 

 

Bedankt alvast voor jullie medewerking! 

 

 

WEEK 4 

WE KIJKEN UIT NAAR DE KOMST VAN DE SINT 

 
 

Waarneming:  -  Speelgoed uit de klas.   

                         -  Lievelingsknuffels van de kleuters 

                        -  Sorteren van gerief in de poppenhoek 

a.d.h.v. pictogrammen 

                         - Aftelkalender ophangen en aftellen tot aan 

de feestdag van Sinterklaas 

Tast- en luisterspelen: Speelgoed herkennen door het te 

horen of voelen. 

Wiskunde initiatie: verzamelen en sorteren van speelgoed naar bepaalde eigenschappen. 

Taal: kringgesprekje: -    Een verlanglijstje voor de Sint _ Wat wil ik vragen aan Sinterklaas?  

-    Voorlezen:  uit het boek:  ‘Lust Sinterklaas speculaas?’ 

Godsdienst: Delen en samen spelen, zorg dragen voor speelgoed  

Beeldopvoeding: -  Tekenen: Een brief aan de Sint   

                             -  Kleven en knippen: uit speelgoedfolders 

                             -  Schilderen:  mijn knuffeltje of liefste pop  

                             -  Knutselen: in het thema Sint 

                             -   Schrijfdans:  Zwarte Piet tekenen op een groot blad 

Drama: Uitbeelden van leuke speelgoedjes 

Lied:  Sinterklaasliedje 

 

MEEBRENGEN:    

 
Maandag, 23 november:  Mijn lievelingsknuffel 

 

 

BELANGRIJKE  DATA 
 

 Dinsdag, 17 november:  Oudercontacten online 

 Donderdag, 19 november:  Oudercontacten online 

 

JARIGEN VAN DE MAAND.  

 
 19 november:  Liv  Segers 

 27 november:  Layla  Aybaan 


