Vrije Basisschool De Vlieger Heffen
Steenweg op Heindonk 8, 28O1 Heffen
 : 015 / 27.26.75
info@vbheffen.be

www.vbheffen.be

MAANDOVERZICHT: maart 2021
2de kleuterklas
Linda Doms
linda.doms@vbheffen.be
christel.de.merechy@vbheffen.be

THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1

EEN HUISJE VOOR IEDEREEN
We werken deze week rond het prentenboek: “Een huisje voor iedereen” (een bewerking van een oud Russisch
sprookje) Het gaat over 7 dieren die een pot vinden om in te wonen tot…..de pot barst.
Taal: - Vertellen : Een huisje voor iedereen
- Dramatiseren van het verhaal en attributen knutselen voor het toneel.
- Versje: Uit het verhaal: raadselvers over de dieren
- Creatief vertellen: een einde en oplossing verzinnen voor het verhaal.
- Luisteren: woorden zoeken met dezelfde beginmedeklinker (namen)
- Poppenspel met vingerpopjes over het verhaal.
Wiskunde initiatie: - Teloefening: rangtelwoorden (eerste dier, laatste….) Tellen tot 7
Groter en kleiner dan (elk dier dat er bij komt in de pot is iets groter.)
Plaatsbepalingen: in, op , onder, boven, naast, tussen, achter, voor, ver weg, dichtbij,
binnen, buiten,…
Beeldopvoeding: - Kleven en vorm geven: dieren maken met brochurepapier.
- Boetseren met plasticine: de pot
- Schilderen: dieren uit het verhaal
- Tekenen in het tekenschrift: mijn huisje
Muziekopvoeding: - Bim bam buisje

WEEK 2

LENTEKRIEBELS
Waarnemen:
- voorjaarsbloemen - lentetakjes met bloesems
- zaaien van groentjes in bakken en potjes
- zonnebloemen zaaien in potjes
- tuingerief.
- Een lentewandeling maken.
Taal: - Vertellen bij prenten: de groentetuin – lenteverschijnselen

- Logisch ordenen: een zaadje groeit.
- Versje: de boon
Bewegingsexpressie: zaadjes groeien – bloempjes ontwaken
Wiskunde initiatie: werken met logiprenten: bloemen
Liedje: een kuiltje in de grond.
Beeldopvoeding: - Stempelen: bloesems aan de bomen
- Knippen en kleven: vouwen van een bloem
- Knutselen: bloemen
- Blaasschilderij: lentetakken
ALTIJD WELKOM DEZE WEEK: Bloempjes en lentetakjes om ons lentehoekje op te vrolijken
WEEK 3

JEUGDBOEKENWEEK
Dit jaar is er geen specifiek thema rond de jeugdboekenweek. We kiezen dus om rond ‘boeken’ in het algemeen
te werken.

Meebrengen op maandag: Je lievelingsboek

Taal:

Waarneming: - Verschillende soorten boeken die de kleuters meebrachten
- Soorten boeken: wat willen ze ons vertellen? Wat kunnen we er in opzoeken?Hoe zijn
ze gemaakt? Hoe moeten we een boek goed hanteren?
Zintuiglijke opvoeding: - We verbeelden ons dat we in de prent zitten. Wat zie ik? Wat
hoor ik? Wat voel ik? Wat zeg ik?
Stiltehoekje: Boekenhoekje op de zolder! We proberen om met een boekje daar tot rust te
komen.
Media: - Fotootjes maken met de tablet – mijn vriendjes in de klas – hoeken van de klas om
een boekje mee te maken
- Interactieve vertelplaat op de computer
- Luisteren en kijken naar digitale verhalen en prentenboeken
Beeld: - Tableau vivant maken over een scène in een boek. Foto nemen.
- Collage plakwerk: zoek kleuren in tijdschriften en maak ze tot
een kunstwerk.
- Verhalen uit prentenboeken – boekjes van de kleuters vertellen.
- Vragen stellen aan elkaar over elkaars boek.
- Afmaken van zinnen – verzinnen van een vervolg
- Onderscheiden van fictie en non-fictie in verhalen
Letters herkennen van je eigen naam
- Verwoorden gevoelens bij verhalen en prentenboeken rond dit thema
- Experimenteren met schrijven van drukletters –
- Een fotoboekje maken van de klas – tekst bedenken om onder de foto’s te
schrijven
WEEK 4

PASEN – EIEREN – KIPPEN
Waarnemen:
- Kippenhok op onze school
- Broedkastje – kuikens in de klas
- Eieren van de kip, koken en bakken van de eitjes.
- Kuikentjes in onze klas
- Lekkere paaseitjes van chocola – verschillende soorten chocola
Taal: - Verhaal: Van ei tot kip, evolutie van het ei.
- Welke dieren leggen eieren

- Woorden zoeken met ‘ei’
Filmpjes: - In het kippenhok, een kuikentje wordt uitgebroed.
Beeldopvoeding: - Knutselen: een paasmandje
- Voorbereidend schrijven: overtrekken van een vorm.
- Schilderen: de klokken komen
Wiskunde initiatie: - Tellen tot 6 met paaseieren, begrippen meer en
minder oefenen, veel en weinig, één meer en één minder
Een Paashoekje in de klas: de Paasboom optuigen, Paasversiering in
de poppenhoek.
Lied: - Rijmlied: In de wei ligt een ei.
Godsdienst: De Goede Week Het lijdensverhaal
WEEK 5
Stagiaire ‘Britt Van Rompaey’ zal deze week de activiteiten in onze klas leiden rond het thema
‘Pasen’

BELANGRIJKE DATA


Woensdag, 10 maart: Pedagogische studiedag

VERJAARDAGEN


01 maart: Maxime Biermans

VRIJAF



Woensdag, 10 maart: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
Paasvakantie: Van maandag, 05 april tot en met vrijdag, 16 april

