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Maandbrief januari derde kleuterklas
Schooljaar 2021 - 2022
week 1 + week 2

(10/1 – 21/1)

Thema : Ziek zijn - Mijn lichaam
De covid-19 pandemie duurt nu bijna twee jaar lang. Onze kleuters
weten ondertussen heel goed wat virussen zijn en wat we moeten
doen om die virussen zo goed als mogelijk te weren. Wij gaan in de
klas werken rond goede lichaamsverzorging, zoals op tijd gaan
slapen, handen wassen, neus snuiten, gezond eten, goed
aankleden, tanden poetsen,…Binnen dit thema stimuleren we de kinderen zorg te
dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid, en die
van anderen. We geven hierbij extra aandacht aan gezondheid en milieu,
lichaamshygiëne, veiligheid en eerste hulp. A.d.h.v. het prentenboek ‘Mijn zus woont
in het donker’ praten we over blind zijn. We leren dat blindheid geen ziekte is, maar
dat het wel een beperking is van het lichaam. De kleuters kunnen het nut en belang
ervaren van verenigingen (zoals de brailleliga, luisterpuntbibliotheek,
blindegeleidehonden,…) maar ook van instellingen (ziekenhuizen, revalidatiecentra)
en organisaties die het samenleven bevorderen.
We zetten bij dit thema ook in op het muzische domein ‘drama’, waarbij de kleuters
gaan experimenteren met verbaal drama (expressief voordragen van versje,
telefoneren naar de dokter)en non-verbaal drama (uitbeelden van een ‘lichamelijke
klacht’). Onze klas krijgt een hoekje waar de ‘dokterspraktijk’ komt en het winkeltje
wordt een apotheek.
Woensdag 19/1: les 4 van Raket: Werken rond basisgevoelens.

week 3

(24/1 – 28/1)

Thema : Het milieu
Aarde in moeilijkheden! Om te overleven, maken we gebruik
van de rijkdom van de natuur: dieren, planten, oceanen…
Hierdoor raakt de natuur vandaag in de problemen.
Door samen stil te staan bij vragen zoals ‘Waarom zijn auto’s zo
vervuilend?’, ‘Waarom is het goed om zuinig met water om te springen?’, Wat
betekent recycleren?, ‘Wat betekent groene energie?’,… leren we oog te hebben
voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet en zorg te dragen voor de
natuur in de eigen leefomgeving. We leren verschillende energiebronnen
te herkennen. Tegelijkertijd oefenen we hierbij onze taalontwikkeling; we
stellen vragen die begrepen en beantwoord kunnen worden door
klasgenoten en juf. We drukken ons zo verstaanbaar mogelijk uit en
benoemen waar mogelijk de dingen correct. We leren pictogrammen

‘lezen’ en gebruiken, zoals bij een sorteeroefening van PMD, papier en karton,
restafval.

!!!
Als je thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets te maken hebben met
het thema waarrond we werken, mag je die altijd meebrengen naar de klas. Vergeet er niet
je naam op te zetten !
!!!

De jarigen van deze maand :
2 januari : Olivier
5 januari : Eline

Varia
■ maandag 24 januari : ouderavond rond het programma Raket om 20u.
■ vrijdag 28 januari : pedagogische studiedag → vrijaf voor kleuters en leerlingen

!!

Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning
die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse van de
kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen.

Juffen Anja’s

