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THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1
Herfstvakantie
WEEK 2

NIEUWSGIERIGE LOTJE

Een korte week waarbij we ons onderdompelen in de avonturen van Heksje Lotje;
Waarnemen: - Verkleedspullen – dramatiseren – één van de heksen uitbeelden uit het verhaal
- Muziekinstrumenten met de muziekheks - muziekhoekje
Taal: - Verhaal vertellen: ‘nieuwsgierige Lotje’
- Versje: Lotje
- Toverspreuken verzinnen
- Boekjes ‘lezen’ in de boekenhoek over heksen.
- Luisterhoek: verhalen beluisteren op computer of met hoofdtelefoon.
- Voorbereidend schrijven: Heksensoep
Muziek: - Lied: ‘Acarambawoeliweks’
- Spel met verschillende instrumenten
- Relaxatie samen met een vriendje op rustige muziek.
Beeld: Kleven: Heksenketel
- Tekenen: Lotje de heks
- Schilderen: Groepswerk – Lotje en de raketbezem
- Associëren: Heksen en hun schaduw
Puzzelen
WEEK 3

GROOTOUDERS
Taal: - We werken deze week rond het prentenboek: ‘Met opa is
het feest’
- Moeilijke woorden uit het boek halen en inoefenen a.d.v.
prenten en spelletjes
- Het begrip ‘kleinkinderen’ ontdekken via het boek en de
prenten.
- Luisteren naar het verhaal met hoofdtelefoon.
- Kamishibai – theatertje: ‘Eefje Donkerblauw

- Versje aanleren: ‘ Voor oma en opa’
- Gesprekje: Vroeger en nu
- Spreken:’ telefoneren met oude telefoon naar oma
of opa’
Waarnemen: - Oude spelletjes en speelgoed waar onze
grootouders mee speelden.
Logisch ordenen in de tijd: - Prenten uitknippen van een
figuur: ‘Van jong naar oud’
Godsdienst: - ‘Een opa om nooit te vergeten’ we staan er
even bij stil dat sommige opa’s en oma’s er niet meer zijn aan
de hand van het verhaal
Hoekverrijkingen: - Schrijfbord met krijt
- Oude gezelschapsspelletjes (ganzenbord – domino
– paardenspel – lotto – vlooienspel – wie is het?)
- Kijken in de viewmaster
- Hinkelperk in de gang
- Knikkerhoekje
- Poppenhoek verrijkt met oude fototoestellen
- Houten blokken
Muziek: Liedje: ‘kleurenfeestlied’
Beeld: - Knutselen: voor mijn oma’s en opa’s
- Tekenen voor het tekenschrift: ‘één van mijn grootouders’
- Schilderen: ‘kleuren mengen’ (Eefje donkerblauw)
WEEK 4

HEEL,… HEEL LANG GELEDEN BIJ DE DINOSAURIËRS !

Deze week gaan we ons verdiepen in het leven op aarde, lang geleden bij de dinosauriërs!!!
Via verhalen, boeken, poppenspel, kringgesprekken, … komen we te weten wanneer ze leefden, wat ze aten,
hoe ze zich voortplantten, welke soorten er waren…..
OPROEP - OPROEP

Hebben jullie thuis spullen, speelgoed of boeken in verband met dino’s? Alles is
welkom deze week.
Gelieve wel overal de naam van je kleuter op te zetten, zodat we alles terug met
de juiste kleuter kunnen meegeven.
Bedankt!
We bezoeken het ‘museum voor natuurwetenschappen’
Verhalen over dinosauriërs Poppenspel met knuffeldino’s. – speelgoeddino’s – Op zoek naar een vriendje voor ‘Tricera’
Waarnemen via boeken: vleeseters – planteneters: Waarom zijn ze verschillend?
Hoe zagen ze eruit? Hoe verdedigden ze zich? Moeilijke namen van de dinosauriërs gebruiken.
Voortplanting: dino’s en hun eieren
Grote en kleinere dino’s
Dino’s op het land, de lucht en in de zee!
Hoekverrijking: - spelen met speelgoeddinosauriërs – landschap dino’s maken
- Opgravingen nabootsen in de zandbak – met borsteltjes en schepjes
Beeldopvoeding:
Knippen: Scherpe tanden (driehoekjes)
- Stempelen: In vorm met verschillende soorten groen en bruin een dino stempelen
- Boetseren: Een dinosauriër
- Knippen en kleven: een dino in verschillende delen
- Schilderen: een dinosauruslandschap
- Bouwen met verschillende soorten constructiemateriaal: dino’s
Versje: dino-dino
Lied: reuze hag
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Dinsdag, 09 november: Aftrap fluo-actie
Dinsdag, 16 november: Oudercontacten
Donderdag, 18 november: Oudercontacten
Vrijdag, 26 november: Bezoek aan het museum voor natuurwetenschappen in
Brussel (info volgt)
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Donderdag, 11 november: Wapenstilstand
Vrijdag, 12 november: Facultatieve verlofdag

