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Maandbrief juni derde kleuterklas 
Schooljaar 2021-2022 

                              week 1  (30/5 – 3/6) 

                      Thema: Dieren 
We werken verder aan dit thema zoals in de vorige maandbrief 

werd beschreven. Een totaalbeleving ervaren we dan vrijdag tijdens 

onze schoolreis in dierentuin Pakawi Park  

  

week 2   ( 7/6 – 10/6) 

Thema: Vaders  
Zondag 12 juni is het vaderdag… We knutselen voor de papa’s. 

Als focus bij dit thema oriënteren we ons op de samenleving en hierbij 

gaan we onderzoeken hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien. 

We beschrijven de verschillende beroepen en vrijetijdsbestedingen van 

onze papa’s. Ook oriënteren we ons op techniek ; we leren geschikt 

materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een 

eenvoudig technisch systeem. Hiervoor gaan we aan de slag met allerhande 

materialen die papa’s vaak gebruiken. We kunnen zelf constructies maken met hout, 

hamers, spijkers,… We zetten ook in op ontwikkeling van initiatief en 

verantwoordelijkheid door te exploreren en te experimenteren met al de materialen. 

We leren oog hebben  voor eigen veiligheid en die van anderen door 

veiligheidsafspraken na te leven, materiaal oordeelkundig te gebruiken, veilig 

opbergen van materialen ... 

Bij dit vaderthema oefenen we ook de ontwikkeling van wiskundig denken. We 

bedenken hoe we onze ‘wiskundige bagage’ kunnen gebruiken om een probleem 

aan te pakken. Bij het timmeren, passen en meten met planken leren we inzicht 

verwerven in het meetproces en meetkundige objecten door te kijken naar en te 

handelen met voorwerpen en daarbij woorden gebruiken zoals ‘plat’, ‘recht’, ‘rond’, 

‘hoekig’,… 

Woensdag 8/6: les 15 van Raket : Mag ik meespelen? Deel 2 + herhaling 

vaardigheden  

 
week 3 + week 4 ( 13/6 – 24/6 ) 

Thema: Landen / vakantie 
We situeren België op de wereldbol en wereldkaart, nadien op de 

kaart van Europa, vervolgens gaan we op zoek naar Mechelen op 

de landkaart van België om uiteindelijk Heffen te vinden op het 

stratenplan van Mechelen. Vinden we dan ook onze school op een 

plattegrond van Heffen? We ontdekken Google Earth, we nemen 

een kijkje op Street view. Hierbij verwerven we inzicht in ruimtelijke 

oriëntatie en ruimtelijke relaties. We zoeken de grote landen op, 

ook de hele kleine. Wat is een eiland? Waar ligt er altijd sneeuw? 



We oefenen het logisch en wiskundig/algoritmisch denken door onder begeleiding 

een eenvoudig algoritme toe te passen en zelf op te stellen door een route te 

volgen en te programmeren met de BeeBot. 

We leren onszelf present stellen a.d.h.v. een zelfgemaakte portfolio met als opdracht 

‘Mijn droomvakantie’. We leren ons inleven in de anderen, 

andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te 

verliezen door aandachtig en respectvol naar de 

spreekopdracht ‘Mijn droomvakantie’ te luisteren en kijken.  

We schilderen de vlag van een land naar keuze, we tekenen 

onze portfolio, we dansen vrij op wereldmuziek, we musiceren 

met muziekinstrumenten op wereldmuziek en verfijnen hierbij 

technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich 

muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama.  

 

   week 5  (27/6 – 30/6) 

De zomervakantie staat nu vlak voor de deur. We hopen op een zonnige tijd, 

waarin we met water kunnen spetteren en spelen! We poetsen het  

speelgoed van onze klas met een fris ruikend sopje. We praten over 

hoe belangrijk water wel is voor ons, mensen, maar ook voor de 

planten, dieren,…  

We gaan nog met ‘Spetter’ op stap in Tivoli. 

Donderdag 30 juni sluiten we het schooljaar samen af en 

wensen we elkaar een prettige zomervakantie! 

 

De jarigen van deze maand :  
Marie: 15 juni 

Emma: 18 juni 

Jack: 21 juni 

De jarigen tijdens de zomervakantie : 
Ferre: 8 juli 

Matias: 25 juli 

Ella: 7 augustus 

Leon: 9 augustus 

Juliet: 28 augustus 

Voor de kleuters die jarig zijn tijdens de zomervakantie en die hun verjaardag ook 

graag in de klas willen vieren, willen we vragen om tijdig met ons een datum af te 

spreken. Zo kunnen we ook hen eens een dagje apart in de bloemetjes zetten! 

 

Varia 
▪ vrijdag 3 juni : schoolreis naar dierentuin Pakawi Park 

▪ maandag 6 juni : vrijaf (Pinkstermaandag) 

▪ woensdag 8 juni : individuele oudercontacten  

▪ donderdag 9 juni : individuele oudercontacten  

▪ woensdag 22 juni : een halve dag kennismaken in het eerste leerjaar 

▪ maandag 27 juni : met ‘Spetter’ op stap in Tivoli 

▪ donderdag 30 juni : laatste halve schooldag  

 

Prettige vakantie en veel geluk in het eerste leerjaar ! 

 

de juffen Anja’s 



 


