Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Vlieger – Heffen
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
Tel. en fax: 015/27.26.75

Maandbrief november derde kleuterklas
Schooljaar 2020 – 2021
week 1
(2/11 – 6/11)
HERFSTVAKANTIE
week 2
(9/11 – 13/11)
VERLENGDE HERFSTVAKANTIE (CORONA-GERELATEERD)

week 3

(16/11 – /20/11)

Thema : Griezelen
We werken nog een beetje verder aan dit thema (zie maandbrief okt)
Deze week worden ook onze oma’s, opa’s, moekes, vakes, omi’s en
bompi’s,… in de kijker gezet, aangezien het de week van de senioren is.
Omdat het in deze coronatijd niet goed is om onze kleuters dicht bij hun
grootouders te laten komen, bedenken we een alternatief. We werken
aan een kleine verrassing die we met de post kunnen verzenden. Hierbij
vragen we ook om iets mee te brengen (zie varia)

week 4

(23/11 – 27/11)

Thema : Sinterklaas
‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…’ We leven toe naar 6 december!
In de boekenhoek kunnen we speelgoedcatalogi inkijken (breng gerust catalogi
mee), alsook prentenboeken rond Sinterklaas. De puzzelhoek wordt tijdelijk
omgebouwd tot ‘Sinthoek’ waarbij we ons kunnen verkleden als Sinterklaas of Piet.
We spelen het Sinterklaas-ganzenbordspel. We knutselen en tekenen rond Sinterklaas
en Piet. We oefenen het schrijfpatroon van de dakpannen (uuuuu ) en
‘vervolledigen’ hierbij het dak waarop Piet zit. A.d.h.v. het verhaal van Sint-Nicolaas
de bisschop van Myra, voelen we ons uitgenodigd (door anderen, de Andere) om
goede, zinvolle dingen te doen. We leren passende mediamiddelen kiezen,
gebruiken en combineren, zoals lichtbronnen om
schimmenspel te maken, cd-speler voor sintmuziek,
reclamefolders om collages te maken, VTechfototoestellen om verklede kleuters te
fotograferen, …
We oefenen rond taalbeschouwelijke termen als klank
en rijm, spelling en interpunctie (afzonderlijke letters
herkennen zoals de ‘S’ van Sint en ‘P’ van piet, zowel
auditief als visueel).

Als je kleuter thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets te maken
hebben met het thema waarrond we werken, mag hij of zij die altijd meebrengen naar de
klas. Vergeet er niet de naam op te zetten !

Jarigen van deze maand :
5 november : Lenz
11 november : juf Anja Vermeir

■
■
■
■

Varia
dinsdag 17 november: startmoment fluo-actie
dinsdag 17 november: online individuele oudercontacten
donderdag 19 november: online individuele oudercontacten
meebrengen: maandag 16 november: briefomslag (standaardformaat) voorzien
van naam en adres van de grootouders + reeds opgekleefde postzegel
juffen Anja’s
Denk aan je fluohesje !
De ochtenden blijven langer donker !!!

