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MAANDBLAD MEI 2022
1ste kleuterklas – juf Debora
1. THEMA’S
•

Mijn allerliefste mama:
werken rond het verhaal ‘Kleine Kangoeroe’ van
Guido Van Genechten. ‘De wereld is veel groter

dan de buidel van Mama Kangoeroe. Kleine
Kangoeroe blijft liever dicht bij mama. Dat is
veiliger, warmer en makkelijker. Mama probeert
Kleine Kangoeroe met een duwtje in de rug te laten
zien wat het leven allemaal te bieden heeft. Kleine
kangoeroe heeft het er moeilijk mee.’ Dit is een
heerlijk prentenboek over liefdevol loslaten.
De kleuters mogen een voorwerp van mama meebrengen en bespreken,
experimenteren met schmink en nagellak, de spullen uit mama’s handtas
bekijken, we maken een verrassing voor onze mama.
Enkele mama’s in de klas uitnodigen om een gezelschapsspel te spelen,
een verhaaltje voor te lezen,…

•

SCHOOLFEEST: “De Hefteling”
Er waren eens 2 projectontwikkelaars met
een groots plan om een sprookjespark te
openen. Het idee was er, maar de uitvoering
liet nog te wensen over. Na een zware
selectie werd De Vlieger in Heffen
geselecteerd om het plan invulling te geven.

Het project krijgt de naam “De Hefteling” en het park zal zijn deuren
openen op zaterdag 21 mei.
Om de kinderen op weg te zetten brengen de 2
projectontwikkelaars met hun magische koffer een
bezoekje aan de school. Om inspiratie op te doen
brachten ze voorwerpen mee van sprookjes uit hun
eigen kindertijd. Elke klas krijgt een attribuut uit
de koffer dat verwijst naar het sprookje waarrond
zij zullen werken.
Onze klas zal samen met K0 rond het sprookje “De
Kikkerkoning” werken.
Alles wat ze hierrond gemaakt hebben, zullen ze
tentoonstellen voor elkaar. We houden voor de
andere kinderen en leerkrachten in de klassen een
expo, waarin we het sprookje waarrond we werken aan
elkaar voorstellen.
En we werken natuurlijk aan een betoverende act en leuke
spelactiviteiten voor jullie, het publiek, op onze spetterende opening
van “De Hefteling”! Komt dat zien, komt dat zien!

(Hierrond werken we 2 weken.)

•

Mijn lievelingsdier
Kringgesprek over onze huisdieren m.b.v. foto’s, hoe
verzorgen we onze huisdieren, enkele huisdieren op
bezoek in onze klas, we luisteren naar het verhaal
van Sint-Franciscus, de dierenvriend

Hierrond werken we 2 weken.

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN
•
•
•

Een verrassing voor mama
Groepswerkjes maken i.f.v. het schoolfeest
Gekke dieren maken

Verder oefenen van kleuren, knippen, plakken, schilderen, boetseren,…

3. LIEDJES
• De kikkertjes
• Het hondje van de bakker
4. VERSJES
•

Versje voor mama

5. VERJAARDAGEN
•

24/05 : Charlotte Aerts

6. OPMERKINGEN
Zet deze data alvast op jullie kalender…

•

1/05: Eerste Communie

•

2/05: Pedagogisch studiedag: VRIJAF (voor de kinderen)

•

3/05: gelieve een voorwerp van mama mee te geven (wees creatief en
zoek iets dat echt typisch voor jou is). Zet wel overal een naam op!!!
Wie een paar oude schoenen met hoge hakken kan missen… altijd
welkom. Kleuters vinden het geweldig om met hakjes rond te lopen.

•

6/05: Ik zoek 4 à 5 mama’s die van 13u10 tot 14u20 iets leuks willen doen
in de klas met enkele kleuters (verhaaltje voorlezen, nagels lakken,
gezelschapsspel spelen,… of iets anders dat je graag wil doen…). Laat
maar weten wie zin en/of tijd heeft… De kleuters worden in 4 à 5
groepje verdeeld en nemen deel aan de activiteit van een bepaalde
mama. Na een kwartiertje schuiven de groepjes door naar een volgende
mama. Zo kunnen alle groepjes bij alle mama’s iets verschillend doen.

•

8/05: Moederdag

•

9/05: allerlei materialen i.v.m. het sprookje “De Kikkerkoning” zijn
welkom voor de tentoonstelling: boekjes, plastieken kikkers
(badspeelgoed), knuffelkikkers, kroontjes, kikkerpakken,
prinsessenjurken, gouden bal,…

•

14/05: Plechtige Communie

•

21/05: SCHOOLFEEST (zie flyer)

•

Van 23 mei tot 25 mei en van 30 mei tot 2 juni: Ik zoek (groot)ouders die
eens met hun huisdier even een bezoekje willen brengen op de
speelplaats of in de klas. Laat maar weten wie dit ziet zitten en tijd
heeft.

•

26 & 27/05: O.-H.-Hemelvaart -> GEEN SCHOOL!

•

30/05: een foto van jullie huisdier meegeven voor het kringgesprek
en/of een knuffelhuisdier meegeven met je kleuter.

SCHRIJF OP AL DE DINGEN DIE JE KIND MEE NAAR SCHOOL
BRENGT DE NAAM !
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

