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

Maandbrief februari derde kleuterklas
Schooljaar 2021 – 2022
week 1 + week 2

(31/1 – 11/2)

Thema : Bouwen – Wonen
Torens, kastelen en andere grote gebouwen kom je overal tegen.
Tijdens deze 2 weken gaan we ons oriënteren op techniek: op welke
wijze kunnen onderdelen aan elkaar verbonden of gehecht worden?
We onderzoeken en herkennen specifieke kenmerken van courante
verbindingen en hechtingen en kunnen deze verbindingen en
hechtingen gebruiken.
We verwerven inzicht in meetkundige relaties en onderzoeken evenwijdigheid,
loodrechte stand, spiegelingen en gelijkheid van vorm en grootte.
Via het muzisch poppenspel “Stenen die vechten” leren we inzien dat gedragingen
als mekaar pijn doen, beschuldigen, veroordelen, vechten, iets stuk doen van een
ander, pesten,… niet aangenaam zijn voor degene die dit ondergaat en niet
bijdragen tot een fijne sfeer in de groep. A.d.h.v. het Bijbelverhaal “Een huis op het
zand en een huis op de rots” denken we na over hoe wij voor anderen ook een huis
op de rots kunnen zijn.
Woensdag 2/2: les 5 van Raket: Introductie probleem oplossen en
leren stoppen

week 3 + week 4

(14/2 – 25/2)

Thema : Carnaval
“Zet de maskers maar op en verberg uwe k…!”
Feest! We feesten alweer, want het is bijna carnaval!
Carnaval, dat is heel wat … We zetten vooral in op de muzische
ontwikkeling : bewust worden van de eigen muzische en creatieve
mogelijkheden (talenten) en die tonen door ons te verkleden, polonaises te
dansen, leuke carnavalsmuziek te beluisteren, maskers opzetten, experimenteren
met muziek en geluiden, onze eigen ervaringen op een creatieve manier
uitdrukken,….We verfijnen de technische en expressieve vaardigheden die nodig
zijn om zich uit te drukken in muziek, drama en dans.
We spelen, zingen en experimenteren met klankgroepen, klanken en rijm waarbij we
nadenken over begin-, midden- en eindklanken in een woord als voorbereiding op
het leren lezen in het eerste leerjaar.
We leren beknopt over de oorsprong van carnaval en verwijzen reeds naar
de Vastentijd die begint in de Krokusvakantie.
Op woensdag 23 februari vieren we carnaval en mogen we
verkleed naar school komen!

Woensdag 16/2: les 6 van Raket : STOP, ik heb een probleem
+ hoe blijf ik rustig
Maandag 21/2: les 7 van Raket : Oefenmoment en relaxatie

De jarigen van deze maand :
1 februari : Loui
11 februari : Saif
17 februari : Paulien
17 februari : Tomas

Varia
■
■
■
■

zaterdag 5 februari : Eetdag
maandag 14 februari : voorstelling ‘Slok’ Cultuurcentrum Mechelen De Maan
donderdag 17 februari : individuele oudercontacten (info volgt nog)
woensdag 23 februari : we vieren carnaval! Je mag verkleed naar school komen!
Graag een handig verkleedpak dat makkelijk zelf aan -en uit te doen is…
■ van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart : Krokusvakantie
!!

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

Juffen Anja’s

