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MAANDBRIEF MAART 2022
1ste kleuterklas – juf Debora

1. THEMA’S :
•

Ik ben een kunstenaar: we werken samen met K0
rond het boek “Bob maakt kunst” van Marion Deuchars:
“Bob is een schattig vogeltje met dunne poten. Zijn vriendjes Kat en Uil en
de andere vogels pesten hem met zijn spillepootjes. Dus gaat hij trainen in de
sportschool, maar dat haalt niks uit. Als ik veel eet, denkt hij, dan lukt het wel.
Zijn buik groeit maar zijn benen worden niet dikker. Bieden kleren dan de
uitkomst? Beenwarmers, een lange jurk, nee, zo loopt hij voor
gek. Tijdens een wandeling ziet hij een museum: daar krijgt
Bob inspiratie! Hij beschildert zijn snavel met patronen
zoals die van Matisse of met wilde spatten, zoals Jackson
Pollock. Elke dag laat Bob zijn mooie kunstsnavel zien en
niemand kijkt meer naar zijn dunne benen! Een mooie les:
het is leuker om op te vallen dan een grijze muis te zijn!”
We krijgen inspiratie door het boek “Kunstworkshops voor
kinderen” van Hervé Tullet. We bekijken reproducties van bekende
schilders en bespreken ze.

•

Boeken: de kleuters stellen hun lievelingsboek voor aan elkaar en leren
op een juiste manier omgaan met boeken.
Het thema van de jeugboekenmaand is dit jaar “Helden &
schurken”. We werken in de klas rond het boek
“Superbeesje is al onderweg” van Guido van Genechten.
Er worden gezellige voorleesmomenten gehouden in de
klas. De schrijfster Ann Ceurvels komt in onze school op
bezoek en geeft een kleutervriendelijke lezing. We brengen een
bezoek aan de boekenbeurs in de Kettinghe.

•

Kippen en kuikens: waarneming van kuikens in de klas en ze
verzorgen, de evolutie van ei tot kip/haan, eitjes bakken en
smullen, de zandtafel wordt een maïstafel, experimenteren en
bouwen met eierkartons en eierdozen.
We werken rond het verhaal “Heksje Mimi tovert kuikentjes”
van Kathleen Amant.

•

Pasen : waarnemen van paasmateriaal,
paasversiering, een paasboom in de klas
versieren, Frikke (het ‘paaskonijn’ van de juf
☺) brengt een bezoekje aan onze klas,
foppaaseieren zoeken en rapen in de klas, godsdienstmomentjes rond
Pasen, sobere maaltijd met de hele school.

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN :
•
•
•
•
•

Een vrij kunstwerk maken op doek,
Schilderen op muziek,
Beeldjes boetseren met plasticine en versieren met
allerlei materialen,
Een superbeesje knutselen,
Een kuiken of kip uit kosteloos materiaal, creatief
werken met eierdozen, vrij schilderen met veren.

Verder oefenen van kleuren, knippen, plakken, schilderen, boetseren,…
3. LIEDJES :
•
•

Lang zal ik lezen
Kippetje, kippetje

4. VERSJES:
•
•

Kleurenversje
Krak!

5. VERJAARDAGEN:
•
•

7/03: Liz Maertens
16/03: Noah Verbruggen

6. OPMERKINGEN :
Zet deze data alvast op jullie
kalender…

7/03: je kleuter mag eventueel een reproductie/foto van een schilderij
meebrengen om ons klasmuseum aan te vullen.
11/03: het grootouderfeest gaat NIET door.
11/03: theatervoorstelling “Karels grote avontuur “ in de
Kettinghe.
14/03: je kleuter mag zijn/haar lievelingsboek meebrengen.
18/03 of 21/03: je mag verschillende eierdozen of vierkanten eierkartons
meegeven (om te bouwen of vrij te knutselen). Speelgoed eieren, kippen,
hanen en kuikens zijn ook welkom.
23/03: SPORTDAG voor de hele kleuterschool.
25/03: boekenbeurs en koffiestop.
30/03: K0 en K1 naar TIVOLI themawandeling: “Tik, tik, tik ...
hier ben ik!“ (verdere info volgt nog).
2/04 - 18/04 : PAASVAKANTIE

SCHRIJF OP AL DE DINGEN DIE JE KIND MEE NAAR SCHOOL
BRENGT DE NAAM !

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Groetjes,
Debora

