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THEMA’S  EN  ACTIVITEITEN 
 

WEEK 1 EN 2 

 

PAASVAKANTIE 

 

WEEK 3 

FIETSEN – VERKEER 

 
Waarneming:  -   fietsen – fietsonderdelen leren kennen 

 

Wandeling :  -     De straten en het verkeer rondom de school.  Leren oversteken op het zebrapad met een versje. 

Veilig stappen op de stoep.  Verkeersborden bekijken langsheen de straten.   

 

Speelhoeken:    

 Autohoek met verrijking verkeersborden 

 Interactieve vertelplaat – filmpjes op kleutermaat over fietsen 

 Memory:  fietsonderdelen – soorten fietsen 

 Behendigheidsspelen: Weggetjes zoeken met magneten – knikkers loodsen langs weggetjes 

 Luisterhoek: Verhaal ‘ik fiets’ 

 Zandtafel: auto’s en weggetjes maken in het zand 

 Banden oppompen 

Fietsparcours:   Fietsen op de speelplaats met de eigen fiets (tijdstip volgt) 

Taal:  Verhaal uitwerken:  -  ‘Ik fiets’  -  moeilijke woorden uit het verhaal – aanduiden fietsonderdelen op grote 

prent 

- ‘Bim,bam botsinkje’ – Veilig of niet veilig – gesprek met situatieprenten 

- ‘Sam leert fietsen’ 

Muzische activiteiten:  

- Fietsliedje  

- Ontwerpen van een fietsvlaggetje 

- Fietsdiploma kleuren 

- Collage: ik ben een fietser 
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WEEK 4 

WIE KOMT UIT EEN EI? -__TUINIEREN 

 
Stagedagen door juf Britt 

 

Omdat de laatste week voor de vakantie de school gesloten was, kon Britt geen stage doen in onze klas. 

Deze week komt ze drie dagen inhalen tot en met woensdag.  Enkele van haar geplande activiteiten rond Pasen 

kan Britt zeker nog gebruiken.  Haar thema waarrond ze wil werken is: ‘Welke diertjes worden geboren uit een 

ei?’ 

 

De laatste twee dagen gaan we in onze klas nog wat verder 

zaaien en planten. 

 

Waarnemen en zaaien:  -  Radijsjes in onze plantenbak 

-  Erwtjes zaaien in bloempotten op 

ons klas-terras 

- Aardbeien planten met meester 

Lukas in de schooltuin 

Beeld:   -    Knutselen Cadeautje Moederdag 

-  Schilderen:  Bloempjes op de 

ramen 

Hopelijk is het mooi weer en kunnen we een lentewandeling 

maken. 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

 
Vrijdag 30 april: SCHOOLFOTOGRAAF 

 

 

JARIGEN 

 
11 april:  Nora Roodhooft 

20 april:  Leonie Bornauw 

 

 
                                      

                    


