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Maandbrief mei 2021 
Onthaalklas - juf Carlita 

Welkom nieuwe vrienden 

We mochten in april ook Ilyaae verwelkomen in onze klas. Op 

maandag 17 mei maken Tya en Mirko onze klasgroep voor dit 

schooljaar compleet.  

 
 

1.Thema’s: 

Week 1: Leve onze mama’s!  
 

Het is bijna Moederdag, deze 

week krijgen de mama’s extra 

aandacht      . De kleuters mogen 

een foto meebrengen van hun mama / moeke. Aan de hand 

hiervan kunnen de kleuters wat meer vertellen over hun 

mama. (Schrijf kort enkele dingen op de achterzijde; 

hobby’s, werk, lievelingseten,…       Dit als leidraad bij het 

gesprek) 

In onze poppenhoek liggen allerlei mama-spullen; 

handtassen, draagdoek, juweeltjes, hakken en coole sneakers,… 

Er komen ook verschillende prentenboeken aan bod waarin de mama-kind relatie 

centraal staat.  

 

Week 2 en 3: Verkeer  

Tuut tuut, vroem vroem, tringeling, trappen en 

stappen,… 

Er gerbeurt heel wat in het verkeer en daar gaan we 

mee aan de slag. We luisteren naar verschillende 

geluiden die we horen in het verkeer. Lukt het ons om 

ze te herkennen? 
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Aan de hand van het pentenboekje “Eegje Egel” Van Dick Bruna leren we al wat 

over veilig oversteken. We oefenen de woordenschat rond het thema; zebrapad, 

voetpad, straat, verkeerslicht, oversteken,… 

 

Materialen of boeken rond het thema zijn welkom in de klas. 

 

Week 4: Ik ben blij, bang, boos, verdrietig. 
Aan de hand van prentenboeken, een poppenspel en muziek gaan we 

aan de slag rond de basisgevoelens.  

We leren ze herkennen en benoemen. We kijken naar ons blij of boos 

gezicht in de spiegel. Verschillende situatieprenten 

worden waargenomen en gesorteerd volgens het 

bijpassend gevoel. We maken onze eigen gevoelsmeter. 

  

 

 

2. Expressie-activiteiten: 
• Geschenkje voor de mama’s. 

• Experimenteren met plastische materialen 

• Jules in het verkeer 

• Gevoelsmeter 

 

 

3. Liedjes en versjes 
• Mamalied 

• Egeltje wil je oversteken 

• Ik ben boos 

 

4. Verjaardagen 
• 24 mei: Charlotte Aerts 

 

 

5.  Varia 

 
• Maandag 3 mei: De kleuters mogen een foto meebrengen van hun mama. 

• Maandag 10 mei: Je kleuter mag spullen rond het thema verkeer 

meebrengen naar de klas. 

• Donderdag 13 mei: O.L.H. Hemelvaart (geen school) 

• Vrijdag 14 mei: Brugdag (geen school) 

• Maandag 24 mei: Pinkstermaandag (geen school) 



 

Voorzie alle spullen die 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 


