Vrije Basisschool De Vlieger Heffen
Steenweg op Heindonk 8, 28O1 Heffen
 en fax : 015 / 27.26.75

info@vbheffen.be

www.vbheffen.be

Maandbrief april 2022
Onthaalklas - juf Carlita
1.Thema’s:
Week 3: Lentekriebels!
We verwelkomen Reynaert in onze klas.
Jules heeft last van kriebeltjes… Zouden
het lentekriebels zijn?
We snuiven de lente op en nemen de
veranderingen in de natuur waar:
bloesems aan de bomen, bloemetjes in het
gras, allerlei insecten, vogeltjes die
werken aan hun nest….
We halen de lente naar de klas en gaan
zelf bloemetjes zaaien. In ons tuinhoekje
kunnen we experimenteren met allerlei tuingereedschap.
Onze boekenhoek wordt verrijkt met informatieve boeken over kriebeldiertjes
en nieuw leven in de natuur.
Wie wat tuingereedschap, een kruiwagentje,
een grasmaaiertje op kindermaat heeft of
andere spulletjes rond het thema lente, tuin,
kriebeldiertjes,… mag dit steeds meegeven
naar de klas.

Week 4: Verkeer
Tuut tuut, vroem vroem, tringeling, trappen en
stappen,…
Er gerbeurt heel wat in het verkeer en daar gaan we
mee aan de slag. We luisteren naar verschillende
geluiden die we horen in het verkeer. Lukt het ons
om ze te herkennen?
Aan de hand van het pentenboekje “Eegje Egel” Van Dick Bruna leren we al wat
over veilig oversteken. We oefenen de woordenschat rond het thema; zebrapad,
voetpad, straat, verkeerslicht, oversteken,…
We maken een verkeerswandeling rond de school.
Materialen of boeken rond het thema zijn welkom in de klas.

2. Expressie-activiteiten:
•
•
•

Lentetafereel maken met verschillende beeldende technieken
Vrij experimenteren met natuurlijke materialen
Verkeerslicht

3. Liedjes en versjes
•
•
•
•

Lentelied
Relaxatieversje: mijn tuintje
Egeltje wil je oversteken
Het verkeerslicht

4. Verjaardagen
•

20 april: Marie van den Heuvel

5. Ons klasje
Er zitten nu 13 vriendjes in de onthaalklas: Altin, Liam, Emil, Reynaert, Warre,
Lukas M., Liv, Jeanne, Ellis, Bo, Maylo, Marie, Lukas W.

6. Varia
•
•

Maandag 18 april: Paasmaandag: vrijaf.
Dinsdag 19 april: Paaseitjes rapen met K1 en K2.

•
•
•
•

Dinsdag 19 april: Je kleuter mag spullen rond het thema lente / tuin
meebrengen.
Woensdag 20 april: Sportdag voor de kleuterschool (zie mail meester
Stef)
Maandag 25 april: Je kleuter mag spulletjes rond het thema verkeer
meebrengen.
Vrijdag 29 april: Schoolfotograaf

Voorzie alle spullen die je kind mee naar school brengt van
de naam!

Alvast dank voor jullie medewerking.
Groetjes,
Juf Carlita
Spreek me gerust aan bij vragen, voor of na de klasuren of stuur een mailtje naar
Carlita.baetens@vbheffen.be

