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MAANDOVERZICHT: juni 2022 
2de kleuterklas 

Linda Doms 

linda.doms@vbheffen.be 

christel.de.merechy@vbheffen.be 

WEEK 1 

VADERDAG  
 

 
Taal: Vertellen: wat doet mijn papa graag?  Hoe ziet mijn papa eruit?   

           Prent: Vaderdag 

Waarnemen: Voorwerpen van de papa’s + vertellen. 

                          Een timmerhoek in de klas. 

                          Geurspelletje: memory met geurenpotjes 

Constructiespel: Bouwen met constructiemateriaal en bouwplannen - 

stappenplannen 

Wiskunde initiatie: Meten: Welke papa is de grootste?  (Aan de hand 

van touwtjes)  
Beeldopvoeding: -     Knutselen: een cadeautje voor vaderdag. 

- Schilderen: een portret van mijn papa 

- Tekenen voor het tekenschrift: papa 

- Knippen en kleven: tekenen met de schaar – papa 

- Experimenteren: Tekenen in scheerschuim 

Taal: Versje voor papa 

Lied: Mijn papa  

 

Meebrengen: Dinsdag: een voorwerp typisch voor papa 

                        Donderdag: een touwtje even groot als papa 

 

WEEK 2 en 3 

VIJVER - VISSEN - EENDEN – WATER 
 

Waarnemen en exploratie: We maken een lange wandeling 

 Spelen en experimenteren met water  

Taal: - Logisch ordenen: de evolutie van de kikker. 

        -   Versje: eendjes voeren 

        -   Verhaal uitwerken: -   De mooiste vis van de zee. 

                                                -   Swimmy het zwarte visje  
       -   Kringgesprek en vertellen: Water…bron van leven 

                                                        De kringloop van water 

Behendigheidsspel: - eendjes vissen 

Wiskunde initiatie: - watertafel: inhouden met en vergelijken  

Muziek: liedje: De kikkertjes 

                          Drie stoute eendjes 

Beeldopvoeding: - Groepswerk: een vijvertje maken 

                             -  Schilderen: een vijver met eenden en kikkers, vissen – aan zee 

                             -  Boetseren met speeldeeg: een eendje of vis 
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-  Knippen en kleven: de mooiste vis van de zee  

 

 

WEEK 3 en 4 

 

 

JOEPIE… VAKANTIE – DE GROTE 

SCHOONMAAK  
 

 
Taal: -   Vertellen bij prenten: aan zee, kamperen, de speeltuin, op 

reis, buiten spelen.  
• Kringgesprek: vakantieplannen. Spelen thuis 

• Verhaal uitwerken: aan zee 

• Themahoek: Tentje in de klas  

Waarnemen: -    Schelpen sorteren en ermee spelen in de zandbak 

Experimenteren: met water spelen – speelgoed wassen  

Geheugenspel: mijn koffertje. 
Synthesespel: rijden, vliegen, varen. 

Beeldopvoeding: - Knippen en kleven: een bootje.  

- Schilderen: aan zee  

- Stempelen: een ijsje   

- Vingerverven: de zon.   

- Tekenen: mijn vakantieplannen.  

Vers: Druk, druk, druk, druk 

 

 

VRIJE DAGEN 
 

• Maandag, 06 juni: Pinkstermaandag 

• Donderdag, 30 juni: School uit om 12.00u 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

• Vrijdag, 03 juni: SCHOOLREIS – PAKAWI PARK 

• Woensdag, 08 juni: Oudercontacten 

• Donderdag, 09 juni: Oudercontacten 

• Zondag, 12 juni: Vaderdag 

• Maandag, 27 juni: Wandeling in Tivoli (thema water) 

 

JARIGEN  

 
• 10 juni: Maud Spruyt 

Onze vakantiejarigen 

• 07 juli: Marley Diver 

• 11 juli: Victor Roodhooft 

• 31 juli: Ella Baukens 

• 09 augustus: Xavi De Groof 

• 27 augustus: Joëlle Weymiens 

 

 

 


