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THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1: KERSTVAKANTIE

WEEK 2

POSTBODE – BRIEVEN – KAARTEN - PAKJES
Waarnemen : - De postbus op het plein.
- Wat zit er in onze brievenbus
- Poststempels
Sorteren : - Verschillende soorten post bij elkaar leggen.
- Wenskaarten sorteren – soorten kaartjes
- Brieven posten met codes van letters en cijfers
Taal : - Het nieuws – om beurten het nieuws brengen zoals op de TV (nieuwtjes van
thuis – nieuwtjes van de middagpauze, van de speeltijd – van de klas.)
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Voorbereidend schrijven : overschrijven
codes met cijfers, letters en vormen
- Schrijfbord: dezelfde letters zoeken van je
naam
Ver haal : Dierenpost
Associatiespel: Moeilijke woorden uit het
verhaal met prenten
Luisteren: Het verhaal ’Dierenpost’ met

hoofdtelefoon en boek
Verhaaltjes kijken: op tabletcomputer met QR-code
Prenten rangschikken: de weg van een brief
Een brief schrijven voor het thuisfront

Beeldopvoeding :
- Kleven, knippen, stempelen: postzegels ontwerpen
- Stempelen : met oude poststempels
- Kleuren in het thema
- Pakjes inpakken + adres op tekenen
Wiskunde initiatie :
Begrippen oefenen: veel, weinig, meer, minder, groot, breed, smal, dik ,dun, eerst, laatst.
- Tijd inschatten – hoe lang doet een brief erover om bezorgd te worden?
een berichtje?
een mail?
- Aan de hand van een verhaal oefenen begrippen: op tijd, te laat, vroeger, later.
- Winkelspel: Krantenwinkel
Bewegingshoekje: Tuimelen - rollen
Lied : Postbode Maarten
MEEBRENGEN:
Vrijblijvend: Allerlei soorten post of kaarten, brieven die jullie niet meer nodig hebben.
Op dinsdag: Een briefomslag voorzien van het thuisadres en een postzegel
Dank jullie wel voor de medewerking
WEEK 3 en 4

IK BEN ZIEK!
Waarnemingen : - Speelgoedtas met dokterspullen – rollenspel,
doktertje spelen.
- E.H.B.O. – materiaal. Popje heeft zich pijn gedaan.
- Mijn vriendjes en ik - lichaamsdelen aanduiden bij
zichzelf en
de anderen
Taal : Kringgesprek: Ervaringen uitwisselen rond ziek zijn.
Hygiëne tussen de kleuters (covid-regels)
- Vertellen bij een prent : Naar het ziekenhuis
Spelen met klanken en rijm – rijmpjes over ziek zijn.
Woorden zoeken
die rijmen.
- Boeken: Sam moet naar het ziekenhuis
Bewegingsopvoeding:
- Relaxatieoefeningen
- Ochtendgymnastiek
Fijn – motorisch: pincetgreep
Snel afremmen en uitwijken, reactiesnelheid
Winkelspel : - Een apotheek in de klas.

Wiskunde initiatie : - Teloefening: pilletjes tellen en sorteren – evenveel nemen
- Experimenteren met inhouden, spelen met spuitjes en kleine potjes.
Beeldopvoeding :
- Tekenen : de dokter
- Tekenen : wat hoort in de dokterstas
- Knippen en kleven : een doktersvaliesje
- Schilderen : de dokter
Lied : - Bruin de beer – Ow ow ow
Vers : - Joop microob

MEEBRENGEN: Hebben jullie thuis lege verpakkingen van medicijnen, flesjes, tubes? Dan mag je die
meebrengen voor ons winkeltje!
Dank jullie wel!
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Vrijdag, 28 januari: Pedagogische studiedag

