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THEMA’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1

MOEDERDAG

Waarnemen en vertellen: Vertellen rond een voorwerp dat mama typeert.
Godsdienst: Meimaand, Mariamaand: Verhalen rond Maria: moeder van Jezus
Mama zorgt voor ons
Taal:
- Vertellen bij prenten: Mama’s feestdag, Wat onze mama’s allemaal doen? Mama blij, boos,…
- Dramatiseren: Verkleden en rollenspel in de poppenhoek.
- Verhaal uitwerken: Kriebelhaartjes en trappelvoetjes.
Beeldopvoeding: - Knutselen: een geschenk voor mama
- Tekenen: Mama’s portret.
- Rijgen: Een halssnoer.
- Schilderen: mijn mama
Wiskundige activiteit: Gelijkheid – gelijk maken - tellen: Begrippen: evenveel, minder, meer
Lied: - mama blij, mama boos
Vers: - Een versje voor mama
WEEK 2

EEN HUISJE VOOR IEDEREEN
We werken deze week rond het prentenboek: “Een huisje voor iedereen” (een bewerking van een oud sprookje)
Het gaat over 7 dieren die een pot vinden om in te wonen tot…..de pot barst.
Taal: - Vertellen : Een huisje voor iedereen
- Dramatiseren van het verhaal en attributen knutselen voor het toneel.
- Versje: Uit het verhaal: raadselvers over de dieren
- Creatief vertellen: een einde en oplossing verzinnen voor het verhaal.
- Luisteren: woorden zoeken met dezelfde beginmedeklinker (namen)
- Poppenspel met vingerpopjes over het verhaal.
Wiskunde initiatie: - Teloefening: rangtelwoorden (eerste dier, laatste….)
Tellen tot 7
Groter en kleiner dan (elk dier dat er bij komt in de pot is
iets groter.)
Beeldopvoeding: - Kleven en vorm geven: dieren maken met brochurepapier.
- Boetseren met klei: de pot
- Schilderen: dieren uit het verhaal.
- Knutselen: attributen voor de dieren

- Tekenen in het tekenschrift: mijn huisje
Muziekopvoeding: - Bim bam buisje
- Met instrumenten dierengeluiden nabootsen.
WEEK 3

SCHOOLFEEST – DE HEFTELING
Hans en Grietje
Deze week zal helemaal in het teken staan van ons schoolfeest.
We kozen voor onze klas het sprookje van Hansje en Grietje
We gaan aan de slag met het verhaal:
 Vertellen van het verhaal op verschillende manieren: sprookjesboek – filmpje – luistercd
 Liedje: Knibbel knabbel knuisje
 Gezelschapsspel: memory snoephuisje
Knutselen: Decor voor ons dansje: Een groot peperkoekenhuisje van een doos
Schilderen en versieren met snoep
Knutselen van snoep
Knippen snoep uit reclamefolders
 Dansje inoefenen voor het schoolfeest
SCHOOLFEEST - ZATERDAG 21 MEI
Optredens van alle kinderen
Aanvang 14.30u
Optreden K2 na de pauze… +- 15.20u
We hopen dat iedereen van de partij is!
Graag een seintje als je kleuter die dag niet kan meedoen!
WEEK 4 EN 5

ALLEMAAL DIEREN
Vertellen en bespreken: Op de boerderij – dieren en dierenproducten – dieren
verzorgen
Sorteren en asscoiëren: dieren van de boerderij – dieren van de dierentuin –
Wat hoort bij welk dier?
Knuffelzoldertje: dierenknuffels zijn welkom op ons zoldertje.
Hoekenspel: Opzetten van playmobil boerderij en houten boerderij met
voertuigen.
Een dierentuin maken met lego blokken en diertjes.
De Ark van Noah
- Taal: - Spreken zoals de dieren – geluiden nabootsen
- Namen noemen van exotische dieren
Beeldopvoeding: Schilderen: streepjes van de zebra.
Dieren en hun kleintjes – vader en moederdier
Dieren in de dierentuin
Knutselen: Vrij knutselen van een dier naar keuze
- Tekenen: mijn lievelingsdier
Knippen en kleven: diertjes zoeken in tijdschriften
Exloratie: Op schoolreis naar de dierentuin – waarnemen van wilde dieren –
exotische dieren en vogels
-
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Maandag, 02 mei: Pedagogische studiedag (verlof voor de kinderen)
Zondag, 08 mei: Moederdag
Zaterdag,14 mei: Plechtige communie
Zaterdag, 21 mei: Schoolfeest
Vrijdag, 03 juni: Schoolreis – Pakawi park (info volgt)

VRIJAF




Maandag, 02 mei: Pedagogische studiedag
Donderdag, 26 mei: O.-H.-Hemelvaart
Vrijdag, 27 mei: Brugdag

JARIGEN VAN DE MAAND


09 Mei: Vic Kennis

