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

Maandbrief april derde kleuterklas
schooljaar 2021 – 2022
week 1 + week 2

(4/4 – 18/4)

PAASVAKANTIE
week 3 + week 4

(19/4 – 30/4)

Thema: Het verkeer
Verkeer maakt deel uit van de directe omgeving van kleuters, of ze
nu wandelen, in de auto stappen of leren fietsen.
En welk kind is niet gefascineerd door treinen, bussen of
politieagenten?
Bij dit thema oriënteren we ons op de wereld waarin we leven, meer
bepaald op de samenleving en op techniek. Doorheen de verschillende activiteiten
ontwikkelen we het besef dat het belangrijk is dat er in elke samenleving mensen zijn
die toezicht houden op het naleven van de regels. Met behulp van een
stappenplan werken we aan een eenvoudig technisch systeem; we knutselen een
autootje waarvan de wielen kunnen draaien.
Spelenderwijze werken we verder aan de ontwikkeling van ons wiskundig denken,
zoals autofiles maken en dan vergelijken waar er meer zijn, verwoorden hoe we de
ene file kleiner kunnen maken dan de andere (wegdoen, verminderen,…), het
dubbele of de helft maken van de ene file,… Ook rangorde (naast, tussen,
achter,…) en rangtelwoorden (eerste, tweede, …) aangeven.
We oefenen onze motorische en zintuiglijke ontwikkeling; voorkeur tonen voor links of
rechts, bewegingsrotatie aanvoelen en omgaan met bewegingsruimte- en tijd. Dit
oefenen we zeer concreet tijdens een fietsparcours, een verkeerswandeling in de
schoolomgeving (kijk naar links en naar rechts, stoppen voor de stoeprand, stappen
op de stoep, fiets achter elkaar, …)
Woensdag 27/4 : les 12 van Raket : Oefenen v/h zich
houden aan spelregels

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

De jarigen van deze maand :
11 april : Nora
20 april : Leonie

Varia
■ dinsdag 19 april : paasklokken geweest? Paaseitjes rapen!
■ woensdag 20 april : kleutersportdag
■ vrijdag 29 april : schoolfotograaf
■ zondag 1 mei : Eerste Communie

!!

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

