Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Vlieger – Heffen
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
Tel. en fax: 015/27.26.75

Maandbrief november derde kleuterklas
Schooljaar 2021-2022
week 1
(1/11 – 5/11)
HERFSTVAKANTIE
week 2

(8/11 – /10/11)

Thema : Griezelen
We werken nog een beetje verder aan dit thema (zie maandbrief oktober). We
gaan maandagnamiddag 8/11 op uitstap naar het Tivolipark om er mee te
doen aan de Hocus Pocuswandeling. We maken kennis met de bezigheden
van de goede heks Pimpernella (kruidenvrouwtje). Om Pimpernella niet af te
schrikken, komen we deze dag verkleed als heks of tovenaar naar school en
dus ook naar Tivoli.
Woensdag komt juf Charlotte voor les 2 van RAKET: ‘afspraken herhalen en
speelplaats-goed-gedrag-spel’

week 3

(15/11 – 19/11)

Thema : Grootouders - Tijd
Deze week worden onze oma’s, opa’s, moekes, vakes, omi’s en bompi’s,…
in de kijker gezet. We kijken naar foto’s van hen en kunnen hierbij vertellen.
We ervaren, onderzoeken, stellen vast en drukken uit hoe de werkelijkheid
verandert en de kennis erover evolueert in de tijd door prenten te
rangschikken in de juiste volgorde ‘van baby tot grootouder’ (=groeiproces). We stellen vast
dat levende organismen groeien en zich voortplanten; een kind groeit een periode in de
moeder voor het geboren wordt.
We denken na over hoe er wordt bijgedragen aan een zinvolle samenleving waar er een
plaats is voor iedereen en hoe er respectvol wordt omgegaan met en gezorgd voor de
kwetsbare andere. In het verhaal ‘Oma en opa gezocht’ gaan Ruben en Sara op
bezoek bij de overgrootoma van Sara die sinds kort in het woonzorgcentrum
woont. In het woonzorgcentrum maken ze kennis met verschillende vormen van
ouderdom: dementie, doofheid, vermoeidheid. Wie kent er ook iemand die in een
rusthuis woont?

week 4

(22/11 – 26/11)
Thema : Dinosaurussen

Het tijdperk van de gigantische dino’s spreekt bij vele kleuters tot de
verbeelding. We gaan dan ook deze week een heleboel te weten komen
over dino’s. We verdiepen ons een beetje in het zeer verre verleden en
ervaren hierbij bewondering en verwondering voor het onmetelijke van de
kosmos. We brengen een bezoek aan het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel
waar we de galerij van de dino’s gaan bekijken, maar ook andere galerijen. We stellen vast
dat we voorzichtig en respectvol moeten omgaan met erfgoed.
We verfijnen onze kleinmotorische ontwikkeling door dinosaurussen over te tekenen op de
lichtbak, door dino’s op te graven in de zandtafel, door de schrijfpatronen te oefenen

(boogjes als schubben op de dino, lussen als staarten, lijnen als huidplooien, …) We
experimenteren hierbij met schrijfbegrenzing en uitvoeringsgrootte. Tegelijkertijd leren we dat
mensen schrijven om verschillende redenen, zoals de toelichting in het museum bij de
tentoon gestelde bezienswaardigheden. We ‘schrijven’of stempelen namen van
verschillende soorten afbeeldingen van dinosaurussen,
We oefenen in het verwerken van mondelinge boodschappen, o.a. bij een aflevering van
‘Schooltelevisie’ rond fossielen en dino’s, toelichting bij informatieve boeken, uitleg bij het
museumbezoek,…Ook leren we schriftelijke boodschappen overbrengen en ervaren dat
mensen schrijven om verschillende redenen.
Woensdag: les 3 van RAKET: ‘Werken rond basisgevoelens’

week 4

(29/11 – 3/12)

Thema : Sinterklaas
‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…’ We leven toe naar 6 december!
In de boekenhoek kunnen we speelgoedcatalogi inkijken (breng gerust
catalogi mee), alsook prentenboeken rond Sinterklaas. De puzzelhoek wordt
tijdelijk omgebouwd tot ‘Sinthoek’ waarbij we ons kunnen verkleden als Sinterklaas of Piet.
We spelen het Sinterklaas-ganzenbordspel. We knutselen en tekenen rond Sinterklaas en Piet.
We oefenen het schrijfpatroon van de dakpannen (uuuuu ) en ‘vervolledigen’ hierbij het
dak waarop Piet zit. A.d.h.v. het verhaal van Sint-Nicolaas de bisschop van Myra, voelen we
ons uitgenodigd (door anderen, de Andere) om goede, zinvolle dingen te doen. We leren
passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren, zoals lichtbronnen om
schimmenspel te maken, cd-speler voor sintmuziek, reclamefolders om collages te maken,
V-Techfototoestellen om verklede kleuters te fotograferen, …
We oefenen rond taalbeschouwelijke termen als klank en rijm, spelling en interpunctie
(afzonderlijke letters herkennen zoals de ‘S’ van Sint en ‘P’ van piet, zowel
auditief als visueel).
Zondag 28 november start de Advent. We ontsteken de eerste kaars en zo
beginnen we stilaan uit te kijken en af te tellen naar Kerstmis.
Als je kleuter thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets
te maken hebben met het thema waarrond we werken, mag hij of zij die altijd meebrengen
naar de klas. Vergeet er niet de naam op te zetten !

Jarigen van deze maand :
11 november : juf Anja Vermeir
19 november : Liv
27 november : Layla

Varia
■
■
■
■
■
■
■
■

maandag 8 november : Hocus Pocusactiviteit in Tivoli (namiddag)
dinsdag 9 november : start fluo-actie
donderdag 11 en vrijdag 12 november : vrijaf
dinsdag 16 november : individuele oudercontacten
donderdag 18 november : individuele oudercontacten
maandag 22 november : ouderavond rond het Raket-programma om 20u.
vrijdag 26 november : bezoek aan het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel
maandag 29 november : bezoek Sintstad (samen met het eerste leerjaar)

juffen Anja’s

