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MAANDBLAD MAART 2021
1ste kleuterklas – juf Debora

1. THEMA’S :

•

Knuffels: (vervolg) zie maandbrief februari

•

Boeken: de kleuters stellen hun lievelingsboek voor aan elkaar en
leren op een juiste manier omgaan met boeken. Er worden
gezellige voorleesmomenten gehouden in de klasbubbel.
Het thema van de Jeugdboekenweek is dit jaar ”Lezen is een feest”.
Dit jaar werken we in K1 rond het boek “Speel je mee” van de
kunstenaar Hervé Tullet.

Dit is een heerlijk doe-boek waarin de hoofdrol wordt gespeeld door … een gele stip. Op
de eerste bladzijde krijgen de kinderen al meteen een uitnodiging: “Speel je mee?”
Natuurlijk antwoordt elke kleuter hierop volmondig ‘ja’. Op elke volgende pagina staat een
nieuwe uitnodiging: volg de lijn met je vinger, druk op de rechterbovenhoek, tel tot tien,… De
gele stip maakt door het hele boek een wervelende tocht, waarin de vinger van de lezer of
toehoorder een actieve rol speelt.

Tijdens de expressiemomenten gebruik ik leuke tips van
Tullet om met de kleuters “kunstzinnig” aan de slag te
gaan.

(Hierrond werken we 2 weken)

•

Kippen en kuikens: waarneming van kuikentjes in de klas en ze
verzorgen, de evolutie van ei tot kip/haan, eitjes bakken en
smullen, de zandtafel wordt een maïstafel, experimenteren
en bouwen met eierkartons en eierdozen.
Werken rond het verhaal “Heksje Mimi tovert kuikentjes”
van Kathleen Amant

• Pasen : waarnemen van paasmateriaal, paasversiering, een paasboom in de
klas versieren, Frikke (het ‘paaskonijn’ van de juf ☺) brengt een bezoekje
aan onze klas, paaseieren zoeken en rapen,
godsdienstmomentjes rond Pasen, sobere maaltijd
houden in de klas.

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN :
•
•
•

Werken rond de kunstenaar Tullet
Een vrij kunstwerk maken.
Een kuiken of kip uit kosteloos materiaal, creatief werken met eierdozen,
vrij schilderen met veren

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

3. LIEDJES :
•
•

Lang zal ik lezen
Kippetje, kippetje

4. VERSJES:
•

Krak!

5. VERJAARDAGEN:
•
•

2/03: Dré Verschueren
12/03: Tymen Crauwels

6. OPMERKINGEN :
Zet deze data alvast op jullie kalender…
•

8/03: Je kleuter mag zijn/haar lievelingsprentenboek
meebrengen.

•

10/03: Pedagogische studiedag: Vrijaf!

•

15/03: je mag verschillende eierdozen of vierkanten eierkartons meegeven
(om te bouwen of vrij te knutselen)

•

Paasvakantie: 5/04-16/04

•

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

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Groetjes,
Debora

