Vrije Basisschool De Vlieger Heffen
Steenweg op Heindonk 8, 28O1 Heffen
 en fax : 015 / 27.26.75

info@vbheffen.be

www.vbheffen.be

Maandbrief november 2020
Onthaalklas - juf Carlita
1.Thema’s:
Week 16/11: Grootouders!
We verwelkomen Niani, Sari, Hazel, Noah en Liz in onze klas.
Verder staat deze week de relatie die de kleuters met
hun grootouders hebben centraal. Op maandag 16
november mogen de kleuters een foto van hun
grootouders meebrengen. (Noteer op de achterzijde
hoe je kind hen aanspreekt). Aan de hand van de foto’s
houden we een kringgesprek; Wat doen de kleuters met hun grootouders? Gaan
ze er wel eens logeren? Maken ze samen uitstapjes? ....
In het prentenboek” Zullen we spelen, Bout?” willen Bout en Moertje graag opa
en oma spelen. Samen bedenken ze allerlei dingen die grootouders doen: koekjes
bakken, wandelen, foto’s bekijken, uitstapjes maken,…
We maken ook een attentie voor de grootouders, we
sturen hen “een dikke kus door de brievenbus”. Dit moet
wel een verrassing blijven, sssttt…. (Kijk bij varia
onderaan)

Week 23/11: Zie ginds komt de stoomboot!
De Sint en zijn Pieten zijn onderweg vanuit
Spanje. We leven toe naar Sinterklaas. Aan de
hand van verhaaltjes, liedjes en poppenkast raken
de kleuters vertrouwd met de Sint en Zwarte Piet.
We nemen de kledij van Sinterklaas en Zwarte
Piet waar en de kleuters kunnen ook zichzelf

verkleden als Sint of Piet. Onze boot toveren we om tot de grote pakjesboot.
Wie thuis leuke spullen in dit thema heeft mag dit zeker meegeven naar de
klas. (verkleedspullen, prentenboek, speelgoedfolder, stokpaard,...)

2. Expressie-activiteiten:
•
•
•
•

Experimenteren met beeldende materialen: lijm, verf, wasco, potloden,...
Boetseren
Kaartje voor de grootouders
Stoomboot versieren

3. Liedjes en versjes
•
•

Versje voor de grootouders
Zie ginds komt de stoomboot

4. Verjaardagen
Er zijn geen jarigen deze maand.

5. Ons klasje
•

Welkom Niani, Sari, Hazel, Noah en Liz. Er zitten nu 11 vriendjes in de
onthaalklas.

6. Varia
•

•
•
•

Maandag 16/11: Graag volgende zaken meegeven met je kleuter:
o omslagen (10x15) met postzegel: per grootouderadres
een gefrankeerde omslag waarop jullie zelf de adressen
van de grootouders geschreven hebben.
o Foto’s van de grootouders (met vermelding van aanspreektitel)
De grote map waarin de kleuters hun werkjes meekregen voor de vakantie
mag terug mee naar school komen.
Dinsdag 17 en donderdag 19 november: individueel online oudercontact.
Maandag 23/11: je kleuter mag iets meebrengen rond het thema Sint
en Piet.

Denk aan de fluo hesjes voor meer zichtbaarheid
tijdens de donkere dagen.
(instappers krijgen dit mee van de school)

Voel je vrij het hesje van je kleuter te pimpen en te personaliseren
zodat je kind zijn / haar eigen hesje herkent.
Voorzie alle spullen (ook wanten, muts, sjaal, vestjes,...) dat je
kind mee naar school brengt van de naam!
Alvast dank voor jullie medewerking.
Groetjes,
Juf Carlita
Spreek me gerust aan bij vragen, voor of na de klasuren of stuur een mailtje naar
Carlita.baetens@vbheffen.be

