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

info@vbheffen.be

www.vbheffen.be

Maandbrief februari 2021
Onthaalklas - juf Carlita
1.Thema’s:
Week 1: Bonte kleuren!
Het wordt een kleurige en bonte boel in de klas. De
kleuters mogen deze week volop experimenteren met
kleuren. Als verwerking van het
boekje Blauwtje en Geeltje gaan we
zelf toveren met kleuren. We
nemen de basiskleuren waar en
gooien ze vervolgens door elkaar.

Week 2: ’t Is carnaval!
Gek, gekker, gekst! De verkleedkoffer wordt
aangevuld met carnavalkostuums, pruiken, hoedjes,...
Tijger, prinses of indiaan, de kleuters kunnen zich
naar hartenlust verkleden.
Aan de scheur- en kniptafel oefenen we het knippen
en maken we onze eigen confetti.
Geen carnaval zonder muziek! We nemen verschillende
instrumenten waar, bespelen ze en dansen de
polonaise.
Op vrijdag 12/2 vieren we carnaval in de klas.De
kleuters mogen verkleed naar school komen, ik ben
alvast benieuwd welke gedaantes ik mag
verwelkomen.
Week 3: Krokusvakantie

Week 4: Rollebollen met ballen en ballonnen.
Een nieuwe vriend erbij, welkom Berre in onze klas.
Deze week spelen we met alles wat
rolt, bolt en botst. We
experimenteren met allerlei
materialen en voorwerpen; knikkers,
ballen, ballonnen, rollers,
autotootjes…
Onze boot wordt een kleurrijk ballenbad.
We knutselen zelf een knikkerbaan, hiervoor graag een deksel van een
schoendoos en rolletjes meegeven met je kleuter.

2. Expressie-activiteiten:
•
•
•
•

Experimenteren met beeldende materialen en technieken: lijm, verf,
wasco, potloden, knippen, scheuren...
Kleuren mengen
Confetti knippen / scheuren
Knikkerbaan knutselen

3. Liedjes en versjes
•
•
•
•

Blauwtje en geeltje
Clowntje heeft een rode neus
Mijn nieuwe bal
Rollebollebol

4. Verjaardagen
•

10 februari: Levi De Laet

5. Ons klasje
•

Na de krokusvakantie zitten er 13 vriendjes in de onthaalklas.

6. Varia
•

Zaterdag 6 februari: deadline bestellingen take away eetdag

•

Maandag 8 februari: Je kleuter mag carnavalsspullen en / of een
muziekinstrument (geen blaasinstrumenten) meebrengen naar de klas,…

•

Vrijdag 12 februari: Carnaval vieren: Je kleuter mag verkleed naar
school komen. Graag makkelijke kledij zodat je kleuter goed kan bewegen
en vlot naar het toilet kan.

•

Krokusvakantie: van 13 t.e.m. 21 februari

•

Maandag 22 februari: Graag een deksel van een schoendoos (liefst niet
te klein) en enkele rolletjes meegeven met je kleuter.

•

Zaterdag 27 februari: Take away eetdag

Voorzie alles van wat 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

