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Maandbrief mei 2022
Onthaalklas - juf Carlita
1.Thema’s:
Week 1: Leve onze mama’s!
Het is bijna Moederdag, deze week krijgen de mama’s extra aandacht
.
De kleuters mogen een foto meebrengen van hun mama /
moeke. Aan de hand hiervan kunnen de kleuters wat
meer vertellen over hun mama. (Schrijf kort enkele
dingen op de achterzijde; hobby’s, werk, lievelingseten,…
Dit als leidraad bij het
gesprek)
In onze poppenhoek liggen allerlei
mama-spullen; handtassen,
draagdoek, juweeltjes, hakken en coole sneakers,…
Er komen ook verschillende prentenboeken aan bod
waarin de moeder-kind relatie centraal staat.

Week 2 en 3: Schoolfeest “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 “Hefteling” en het park
zal zijn deuren openen op zaterdag 21 mei.
Om de kinderen op weg te zetten brengen de 2
projectontwikkelaars een bezoekje aan de school

met hun magische koffer. 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 K1 rond het sprookje “De Kikkerkoning” werken.
We houden voor de andere kinderen en leerkrachten in de
klassen een expo, waarop 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 “Hefteling”! Komt dat zien, komt
dat zien!
Materialen of boeken rond het sprookje De Kikkerkoning (Kikkerkoning, prinses,
kikkers, kroontjes, gouden bal, boekjes…) zijn welkom in de klas.

Week 4: Dozen
We nemen allerlei dozen waar naar vorm en grootte en gebruiken allerlei
begrippen als open en dicht, vol en leeg, groot en klein,… We
bekijken wie of wat er in welke doos past.
We experimenteren volop en laten onze fantasie de vrije
loop tijdens het spel met de dozen.

Je kleuter mag een doos
meebrengen voor onze waarneming (Grote of kleine
kartonnen doos, juwelendoos, muziekdoosje,
koekendoos,…)

2. Expressie-activiteiten:
•
•
•

Geschenkje voor de mama’s.
Experimenteren met plastische materialen
Creaties voor het schoolfeest

3. Liedjes en versjes
•
•

Mamalied
Doosje

4. Verjaardagen
•
•
•
•

8 mei: Emil De Sadeleer
9 mei: Lukas Walbers
11 mei Liv Rottiers
12 mei Liam De Laet

5. Varia
Zondag 1 mei: Eerste Communie
Maandag 2 mei: Pedagogische studiedag: geen school
Dinsdag 3 mei: Foto van mama meebrengen
Zondag 8 mei: Moederdag
Maandag 9 mei: Je kleuter mag spullen rond het thema De Kikkerkoning
(kikkers, prinses, sprookje, kroontjes, gouden bal,…) meebrengen naar de
klas.
• Zaterdag 14 mei: Plechtige Communie
• Zaterdag 21 mei: Schoolfeest “Hefteling”
• Maandag 23 mei: Je kleuter mag een doos meebrengen voor onze
waarneming rond het thema dozen (kartonnen doos, juwelendoos,
muziekdoosje, schatdoos, koekendoos,…)
• Donderdag 26 mei: O.L.H. Hemelvaart (geen school)
• Vrijdag 27 mei: Brugdag (geen school)
•
•
•
•
•

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

