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THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1 EN 2
PAASVAKANTIE
WEEK 3

DAAR IS DE LENTE – TUINIEREN
Waarnemen:
- voorjaarsbloemen - lentetakjes met bloesems
- zaaien van groentjes in potjes en het schooltuintje
- tuingerief.
- Een lentewandeling maken.
Taal: - Vertellen bij prenten: de groentetuin – lenteverschijnselen
- Logisch ordenen: een zaadje groeit.
- Versje: de boon
Bewegingsexpressie: zaadjes groeien – bloempjes ontwaken
Wiskunde initiatie: werken met logiprenten: bloemen
Liedje: zaadje in de grond
Beeldopvoeding: - Stempelen: bloesems aan de bomen met een flesje
- Knippen en kleven: vouwen van een bloempje –
Madeliefjes knippen
- Schilderen: bloempjes

ALTIJD WELKOM DEZE WEEK: Bloempjes en bloesemtakjes om ons lentehoekje op te vrolijken

WEEK 4

VEILIG IN HET VERKEER

Milieuexploratie : - De straten en het verkeer rondom de
school. Leren oversteken op het zebrapad en veilig
stappen op de stoep. Verkeersborden
bekijken langsheen de straten.
Een gevaarlijk verkeerspunt gaan bekijken in de
omgeving van de school en hiervoor een
creatieve blikvanger maken
Waarnemen : - Een fiets – fietsparcours op de speelplaats – Hoe kunnen we veilig fietsen (helm, fluo-kleding)
- Verkeerslichten in de klas
Taal : Vertellen bij prenten : een druk kruispunt.
- Dramatiseren : politieagent spelen
- Uitwerken van het boek: “Ik fiets”
- Situaties inschatten bij prenten : veilig of niet
Hoekverrijking :
We maken een autoparcours in de zandtafel met verkeersborden.
- Bouwhoek : Met verschillende bouwmaterialen een verkeerssituatie maken. Spelen met auto’s en
treintjes in het parcours.
Wiskunde initiatie : - Vormen : rond, driehoekig, rechthoekig (verkeersborden)
Bewegingsopvoeding : - We brengen onze eigen fiets mee en fietsen op de speelplaats.
(het tijdstip wordt nog meegedeeld)
Beeldopvoeding : - Tekenmap : een fiets.
- Schilderen en kleven : een vrachtwagen
- Groepswerk : een straat met auto’s uit tijdschriften.
- Kleuren : groen of rood mannetje
Vers : Links en rechts
Lied : Verkeersliedje

BELANGRIJKE DATA





Dinsdag, 19 april: Paaseitjes rapen
Woensdag, 20 april: Kleutersportdag (terreinen van de chiro)
Sportieve kledij gewenst
Vrijdag, 29 april: Schoolfotograaf
Zondag, 01 mei: Eerste communie 9.30u

VRIJAF


Maandag, 02 mei: Pedagogische studiedag

JARIGEN VAN DE MAAND


25 april: Skye Leyman

