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MAANDBRIEF JUNI 2022
1ste kleuterklas – juf Debora

1. THEMA’S :

•

MIJN LIEVELINGSDIER: zie vorige maandbrief
VADERDAG : kringgesprek over papa: stilstaan bij de
dingen die hij allemaal doet, een typisch voorwerp van
papa meebrengen en bespreken, een verrassing knutselen
voor papa, werken rond het verhaal ‘De
wiebelbillenboogie’ van G. Vangenechten, experimenteren
met houten planken, enkele papa’s in de klas uitnodigen om een
gezelschapsspel te spelen, een verhaaltje voor te lezen,…

•

VAKANTIE : vakantiestemming in onze klas, een
zonnig hoekje in onze klas (de poppenhoek zal tot
een strand omgetoverd worden met bijhorende
attributen zoals : strandlakens, zwemband, een
koelbox, parasol,…), we smullen een lekker ijsje,
samen ravotten in de speeltuin en gezellig
picknicken.

•

DE GROTE SCHOONMAAK : de klas een grote
poetsbeurt geven, de kleuters helpen het speelgoed
schoon te maken, waarneming van poetsgerief,…

Kennismaken met de 2de kleuterklas van juf Linda
Afscheidsfeestje in de klas ☺

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN :

• Een verrassing voor papa knutselen
• Een zandtekening

3.

LIEDJES :
•
•

Vandaag ga ik naar zee
Smeer mij in

4. VERSJES :
• Versje voor vaderdag
• Zee

5. VERJAARDAGEN :
• 8/06 : Juliette Baert
• 18/06 : Giulia Ongena & Ruben Op de Beeck
• 26/06: Noor De Laet

Onze vakantie jarigen :
•
•

10/08: Berre Van Gaens
27/08: Lucie De Ceulaer

6. VARIA :
•

3/06: Schoolreis -> zie aparte brief

•

6/06: VRIJAF (Pinksteren)

•

7/06: gelieve een leuk en typisch voorwerp van papa met je kleuter mee
te geven voor het kringgesprek.

•

8 & 9/06: INDIVIDUEEL OUDERCONTACT (brief volgt nog)

•

10/06: Ik zoek 4 à 5 papa’s die van 13u10 tot 14u20 iets leuks willen doen
in de klas met enkele kleuters (verhaaltje voorlezen, sporten,
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
papa. Na een kwartiertje schuiven de groepjes door naar een volgende
papa. Zo kunnen alle groepjes bij alle papa’s iets verschillend doen.

•

12/06 : VADERDAG

• 13/06: de kleuters mogen een voorwerp meebrengen om onze
vakantiehoek op te vrolijken (zwembandjes, zonnebrillen, kleurrijke
badhanddoek, boekjes,…)
•

20/06: de kleuters mogen een poetsdoek of iets dergelijks meebrengen
om lekker te poetsen. Speelgoed poetsgerief/karretje is ook altijd
welkom.

• 30/06: laatste schooldag tot 12u
Dan wens ik jullie allemaal nog een prettige vakantie toe.
Bedankt voor de fijne samenwerking, hulp bij bepaalde activiteiten en de
leuke onvergetelijke dagen die ik samen met je kleuter mocht beleven. Ik zal
die schatten heel hard missen…
Groetjes van Debora.

