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Maandbrief maart derde kleuterklas
Schooljaar 2021 – 2022
Week 1

(28/2 – 4/3)

Krokusvakantie
Week 2 + week 3

(7/3 – 18/3)

Thema : Helden en schurken
In maart 2022 is het thema voor de Jeugdboekenmaand
'Helden en schurken'. We hebben het over dappere helden en
bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden,
helden met wapens en helden met woorden. Maar één ding
staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder
vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun
helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig. De meeste
kleuters zijn gefascineerd door helden. Om helden hangt een aura van
onoverwinnelijkheid, heldhaftigheid en moed. De kleuters kennen veel helden
die we in de klas aan bod zullen laten komen, zoals Mega Mindy, Mega Toby,
prinsen, koningen, ridders, politieman, Superman, Zorro, … Onze boekenhoek wordt
aangevuld met allerhande prentenboeken rond helden en schurken. We leren
onszelf worden in verbondenheid met anderen door samen in de boekenhoek te
‘lezen’, door situaties uit het dagelijkse leven na te spelen, zoals boeken ‘lenen en
ontlenen’ in het winkeltje van de klas dat omgetoverd wordt tot bibliotheek. We
mogen een lievelingsboek meebrengen naar de klas en vertellen waarover het
boek gaat. Ook oefenen we op tellen, vergelijken en meten met allerhande
boeken, zoals rangorde met een rij boeken, de dikte, de grootte, het gewicht van
boeken sorteren en rangschikken. We onderzoeken waar er evenveel boeken zijn,
waar er te weinig zijn, te veel, minder, meer, minst, meest,…
Vanuit een prentbespreking wordt stilgestaan bij ‘uiterlijk’ en ‘innerlijk’. Bij ridders kun
je niet ‘van buiten’ zien of het een goede ridder of een roofridder is. Vanuit de
legende van Parcival en het Bijbelverhaal van de kleine David
worden kleuters bewust van het belang van innerlijke kwaliteiten.
We proberen een klas van ‘goedhartige’ ridders te zijn. Pater
Damiaan was een vriend van Jezus. Hij wilde graag leven zoals
Jezus. Hij wilde Zijn voorbeeld volgen en heeft hierdoor heel wat
heldendaden verricht. Goede vrienden zijn heldhaftig voor elkaar,
door elkaar te helpen. We kijken door de rode bril bij de
vastenkalender. Hiermee kijken we naar de andere en proberen zorg te dragen voor
de andere. We gaan ons in de verkleedhoek verkleden als helden.

Mag zeker (graag zelfs!) meegebracht worden: boeken, prenten, verkleedkleren,…
rond helden en schurken
Maandag 7/3 : les 7 van Raket: Oefenmoment en relaxatie
Maandag 14/3 : les 10 van Raket: Oefenen stappen in probleemoplossen

Week 4 + week 5

(21/3 – 1/4)

Thema : Pasen en lente!
De lente is daar! We maken een lentehoekje in de klas en we gaan verder op
stap met Jezus in de veertigdagentijd.
Vastentijd is een tijd om te kijken naar de dingen om je heen en dankbaar te
zijn. We kijken door de gele bril bij de vastenkalender en praten over wat er allemaal
aan het veranderen is in de natuur. We maken een lentewandeling.
We zetten de paarse bril op bij de vastenkalender en beluisteren hierbij de
Bijbelverhalen rond de Goede Week en dramatiseren de Intocht van Jezus in
Jeruzalem en het Laatste Avondmaal. Nu kondigt Pasen zich aan! We ervaren het
verschil tussen muzisch beschouwen en creëren door een aantal schilderijen waar te
nemen en nadien zelf een lenteschilderij te maken. We verwerven inzicht in het
meetproces door het gewicht van eitjes bij benadering te ‘meten’ met een
zelfgekozen maateenheid. We knutselen onze paasknutsels, versieren uitgeblazen
eitjes, schilderen paaseieren in de kruiwagen van de paashaas,…
Voorbereidende schrijf-, reken –en leesoefeningen zijn: eieren versieren met
schrijfpatronen, rijmen met lentewoorden, herkennen in welk woord ‘ei’ wordt
gehoord, het woord ‘kip’ en ‘ei’ herkennen tussen andere woorden, eieren tellen en
eerlijk verdelen,…
In ons klaswinkeltje kopen en verkopen we paasversiering met boodschappenlijstjes en verwerven op deze manier inzicht in resultatief tellen.
Woensdag 30/3: les 11 van Raket : Gevoelens bij anderen

De jarigen van deze maand :
1 maart : Maxime

Varia
■ vrijdag 11 maart: theater ‘Karels grote avontuur’ door Studio Gekko
■ maandag 21 maart: voorleesvoorstelling door de ‘Leesbeesten’ in het kader van
de jeugdboekenmaand
■ woensdag 23 maart: sportdag voor alle kleuters
■ vrijdag 25 maart: boekenbeurs en koffiestop in zaal de Kettinghe
■ donderdag 31 maart: sobere maaltijd
!!!

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

