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Maandbrief mei derde kleuterklas 
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week 1  (3/5 – 6/5)  
Thema: Moeders 

Binnenkort is het Moederdag! We dragen een warm hart voor 

mama. We vertellen over onze mama en kunnen hierbij gevoelens 

en behoeften bij onszelf en anderen beleven, aanvaarden, 

herkennen en in taal uitdrukken.  We leren ook vertrouwder worden 

met christelijk geloven door aandacht te schenken aan Maria, de 

moeder van Jezus. Bij het prentenboek ‘Twee mama’s’ besteden we 

aandacht aan genderbewust zijn en het (h)erkennen dat er verschillende 

samenlevingsvormen bestaan.  

A.d.h.v. het schilderij ‘Mama kleurt mijn hart’ trachten we een (eigen) betekenis te 

geven aan wat men in kunst en muzische expressie ervaart en beleeft en proberen 

we een passende vormgeving te kiezen voor eigen emoties, ervaringen en ideeën.  

We oefenen verder op klank en rijm en denken na over begin-, 

midden- en eindklanken in een woord, zoals ‘welke woorden 

beginnen met de M van MAMA’. We zoeken woorden die rijmen 

op de namen van onze mama’s. 

Uiteraard zetten we ons beentje voor om een cadeautje voor 

mama te maken! 

 

 

week 2 + week 3 (9/5 – 20/5) 

Thema: Kunst + Schoolfeest 
We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over 

waarnemen – in de zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. 

Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, 

een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar 

mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept 

een gevoel op. Het wekt de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken.  

We focussen ons op de ontwikkeling van muzische geletterdheid waarbij we de 

muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren, zoals 

compositie, vorm, lijn bij beeldkunst, klankkleur en tempo bij 

muziekkunst en het gebruik van de ruimte en mimiek bij 

dramakunst.  

We verwerven inzicht in meetkundige relaties door spiegelingen en 

symmetrie, gelijkheid van  vorm en grootte te onderzoeken. 

Woensdag 11/5: les 13 van Raket: Samenwerken 

Maandag 16/5: les 14 van Raket: Mag ik meespelen? deel 1 



 

 

week 4  (23/5  –  3/6) 

Thema: Dieren 
We richten ons op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling, in het 

bijzonder lichaams- en bewegingsperceptie. We exploreren 

verschillende lichaamshoudingen waarbij we dierenhoudingen 

aannemen. We oefenen in het omgaan met steeds complexere 

bewegingsproblemen en/of samenwerkingscontexten (op één poot staan zoals een 

flamingo, springen zoals een konijn, op 4 poten stappen zoals een leeuw,…) 

We verfijnen technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch 

uit te drukken bij het schilderen (verschillende materialen, eenvoudige 

druktechnieken), tekenen (schetsen, ontwerptekenen en fantasietekenen met 

verschillende materialen), muziekspel (spelen met stem, geluid bij dierengeluiden) en 

non-verbaal drama (uitbeelden van dieren).  

Bij het plaatsen van dieren verwerven we inzicht in natuurlijke 

getallen, zoals een hoeveelheid, een rangorde, een maat 

aangeven. Hier komt het Bijbelverhaal van ‘De goede herder’ 

in beeld; de herder is een schaapje kwijt. Hij geeft het zoeken 

niet op… tot hij het terug gevonden heeft!  Kleuters ervaren dat 

ze niet alleen geteld worden, maar ook ‘meetellen’. Wanneer 

één van de klasgroep ontbreekt, is de groep niet compleet.  
 

Maandag 30/5: les 15 van Raket: Mag ik meespelen? deel 2 

 

 
 

Als je thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets te maken 

hebben met het thema waarrond we werken, mag je die altijd meebrengen naar de 

klas. Vergeet er niet je naam op te zetten ! 

 

 

De jarigen van deze maand  
23 mei : Robin 

 

 

Varia  
■  maandag 2 mei : pedagogische studiedag; vrijaf voor kleuters en leerlingen  

                                   lagere school 

■  zaterdag 14 mei : Vormsel 6de leerjaar 

■  zaterdag 21 mei : schoolfeest thema ‘Hefteling’ 

■  woensdag 25 mei : uitstap naar Tivoli (info volgt) 

■  donderdag 26 en vrijdag 27 mei : vrijaf O.H. Hemelvaart 

■  vrijdag 3 juni : schoolreis (info volgt) 

 

 

 

Juffen Anja’s 

 


