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                              week 1   (1/3 – 5/3) 

                      Thema : Helden 
We zetten dit thema verder. (zie maandbrief vorige maand) 

We kijken ook al een beetje verder naar het volgende thema (milieu) 

en denken na over hoe we een held kunnen zijn voor onze planeet! 

 

week 2  (8/3 – 12/3) 

Thema : Het milieu 

Aarde in moeilijkheden! Om te overleven, maken we gebruik 

van de rijkdom van de natuur: dieren, planten, oceanen… 

Hierdoor raakt de natuur vandaag in de problemen.  

Door samen stil te staan bij vragen zoals ‘Waarom zijn auto’s zo 

vervuilend?’, ‘Waarom is het goed om zuinig met water om te 

springen?’, Wat betekent recycleren?, ‘Wat betekent groene 

energie?’,… leren we oog te hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de 

planeet en zorg te dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving. We 

leren verschillende energiebronnen te herkennen. Tegelijkertijd oefenen 

we hierbij onze taalontwikkeling; we stellen vragen die begrepen en 

beantwoord kunnen worden door klasgenoten en juf. We drukken ons zo 

verstaanbaar mogelijk uit en benoemen waar mogelijk de dingen 

correct. We leren pictogrammen ‘lezen’ en gebruiken, zoals bij een 

sorteeroefening van PMD, papier en karton, restafval.  

 

       week 3 (15/3 – 19/3) 

Boekenweek op school. Thema: Lezen is een feest! 
In het kader van de jeugdboekenmaand 2021 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 bestaat de 

jeugdboekenmaand 50 jaar.  

Onze boekenhoek wordt aangevuld met 

allerhande prentenboeken rond ‘feest’. In een kringgesprek praten we over boeken 

lezen. Sommigen lezen om avonturen te beleven, anderen om dingen bij te leren, 



wegdromen, lachen,…De één krijgt boeken cadeau (ook als-ie er niet om vraagt). 

De ander haalt boeken in de boekenwinkel, heel veel mensen gaan naar de 

bibliotheek. Iedereen leest alleen, en toch ook niet. Want boeken brengen mensen 

samen, in de klas, thuis,… We leren onszelf worden in verbondenheid met anderen 

door samen in de boekenhoek te ‘lezen’, door situaties uit het dagelijkse 

leven na te spelen, zoals boeken ‘lenen en ontlenen’ in het winkeltje van 

de klas dat omgetoverd wordt tot bibliotheek. We mogen een 

lievelingsboek meebrengen naar de klas en vertellen waarover het boek 

gaat. Ook oefenen we op tellen, vergelijken en meten met allerhande 

boeken, zoals  rangorde met een rij boeken, de dikte, de grootte, het 

gewicht van boeken sorteren en rangschikken. We onderzoeken waar er 

evenveel boeken zijn, waar er te weinig zijn, te veel, minder, meer, minst, 

meest,… 

 

week 4  (22/3 – 2/4) 

Thema : Pasen en lente! 
De lente is daar! We maken een lentehoekje in de klas en we gaan 

verder op stap met Jezus in de veertigdagentijd. 

Vastentijd is een tijd om te kijken naar de dingen om je heen en 

dankbaar te zijn. We kijken door de gele bril bij de vastenkalender en praten over 

wat er allemaal aan het veranderen is in de natuur. We maken een lentewandeling.  

We zetten de paarse bril op bij de vastenkalender en beluisteren hierbij de 

Bijbelverhalen rond de Goede Week en dramatiseren de Intocht van Jezus in 

Jeruzalem en het Laatste Avondmaal. Nu kondigt Pasen zich aan! 

We knutselen onze paasknutsels, versieren uitgeblazen eitjes, we schilderen 

paaseieren in de kruiwagen van de paashaas,… 

Voorbereidende schrijf- ,reken –en leesoefeningen zijn: eieren 

versieren met schrijfpatronen, rijmen met lentewoorden, herkennen in 

welk woord ‘ei’ wordt gehoord, het woord ‘kip’ en ‘ei’ herkennen 

tussen andere woorden, eieren tellen en eerlijk verdelen,… 

Hopelijk vergeten de paasklokken ons niet… 

 

 

De jarigen van deze maand : 
17 maart: Robbert en Raphaël  

 

 

Varia 
■  woensdag 10 maart: pedagogische studiedag; vrijaf voor kleuters en leerlingen 

■  maandag 5 april t/m vrijdag 16 april: paasvakantie 

 

 

!!!  Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een  

planning die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse van 

kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen. 

 

 

 

Juffen Anja’s  


