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MAANDBLAD FEBRUARI 2021 
1ste kleuterklas – juf Debora 

 
1. THEMA’S :  

 
• Carnaval: bespreken en aantrekken van verschillende 

verkleedkleren, experimenteren met confetti, 
serpentines,… carnavalsspullen sorteren, 
kleurenspelletjes spelen, lekker gek doen, dansen op 
Braziliaanse en andere carnavalsmuziek, poppenhoek 
verrijken met gekke hoeden, maskers, neuzen, 
pruiken, elkaar bewonderen en bekijken in de spiegel, 
uitbeelden van verschillende gevoelens, werken rond 
het verhaal “Kas en Saar vieren carnaval” van Pauline 
Oud: dit verhaal kunnen de kleuters ook beluisteren en 
bekijken in onze mediahoek. 
We experimenteren en musiceren met verschillende 
muziekinstrumenten. 
 
Het carnavalsfeest wordt dit jaar enkel in onze klasbubbel gevierd. 

(Hierrond werken we 2 weken) 

 

• Knuffels: De kinderen stellen hun lievelingsknuffel aan elkaar 
voor.  Knuffels brengen gezelligheid en roepen geborgenheid 
en affectie op.  Met het verhaal ‘Konijn is vies’ van Kathleen 
Amant en de herkenning in het verhaal, worden heel wat 
vertrouwensvolle ervaringen bespreekbaar voor de kleuters. 
We spelen verstopspelletjes met onze knuffels.  
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Het verhaal ‘Iny, het verloren schaap’ wordt besproken en 
gedramatiseerd. Een knuffelhoekje in de klas. 
 
Het sprookje “Goudlokje en de 3 beren” is een ideaal 
verhaal bij dit thema om te spelen als poppenspel. 

 

 

 
2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN : 

 
• Een schudinstrument knutselen. 
• Creatief werken met confetti en serpentines. 
• Een knuffeltje knutselen met een sok. 
• Mijn lievelingsknuffel schilderen. 

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

 
 

3. LIEDJES :  
   

• Carnaval   
• Goudlokje, waar ga je heen? 
• Schaapje, schaapje 
 

 
 
 
 
4. VERJAARDAGEN : 

 
• 2/02 : Anett Foqué 
• 4/02 : George Balduyck 
• 11/02 : Yamira en Ymena Becchis 
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5. OPMERKINGEN :   
Zet deze data alvast op jullie kalender… 

 
 

 
• 1/02  : de kleuters mogen spullen van carnaval 

meebrengen (maskers, verkleedkleren, pruiken, hoeden, 
boeken,…).   

 
 

• 12/02 : carnaval vieren : de kleuters mogen verkleed naar 
school komen.  Zorg voor makkelijke verkleedkleren 
waar de kinderen soepel mee kunnen bewegen.  
Liefst GEEN onesies!!! Dit maakt het toiletbezoek minder makkelijk om 
vlot te laten verlopen. Alvast bedankt om hiermee rekening te houden 
     . 
 

• Van 13/02 tot 21/02 : KROKUSVAKANTIE ! 
 
22/02:  je kleuter mag een knuffel meebrengen naar school. Deze 
knuffel blijft wel gedurende het thema op school. Geef dus zeker geen 
“slaapknuffel” mee ;-) (Knuffelschaapjes zijn ook welkom.)  
We maken ook een gezellig knuffelhoekje in de klas. Hiervoor mogen 
jullie met je kleuter een kussen meegeven. 
 

 
• 27/02: EETDAG Take Away: afhalen in De Lange Pollepel te Heindonk 

 
 

• SCHRIJF OP AL DE DINGEN DIE JE KIND MEE NAAR SCHOOL 
BRENGT DE NAAM !   

 
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking.  
Groetjes,  
Debora 
 

 

 

 

 


