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Maandbrief oktober 2022 
Onthaalklas - juf Carlita 

1.Thema’s: 

Week 1: Wat valt daar van de boom? 

Deze week staat het thema fruit op het menu. 

We nemen verschillende fruitsoorten waar door te voelen, ruiken 

en proeven, we benoemen de fruitsoorten en geven aan of we het 

lekker vinden of niet.  

 

In het verhaal “Anna eet graag fruit” maakt Anna een lekker 

fruitdrankje. Dat zullen we ook eens proberen in onze klas! 

Mmm… Lekker veel vitamientjes! 

  

 

 

Week 2: Zeg Roodkapje waar ga je heen?  
“Er was eens een lief, klein meisje...”  

Het sprookje van Roodkapje staat deze week centraal. Via 

vertelling, poppenspel en luisterverhaal leren de kinderen het 

sprookje kennen. Onze poppenhoek wordt verrijkt met 

verkleedkledij en attributen zodat de kleuters het sprookje 

kunnen naspelen en dramatiseren.  

Wie thuis spullen heeft rond het sprookje mag deze op maandag 

10 oktober meegeven naar de klas. 

 

Week 3 en 4: Herfst in het bos! 
Op maandag 17 oktober maken we een herfstwandeling in ’t Broek. Tijdens deze 

exploratie nemen we de herfstkleurige bomen waar en verzamelen we allerlei 

herfstschatten voor onze ontdektafel in de klas.  

Jules heeft een andere outfit aan, hij draagt nu 

laarsjes, een regenjas en heeft een paraplu bij zich. Als 

echte weermannen en -vrouwen bespreken we het 

herfstweer.  
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Heksje Mimi laat ons kennismaken met haar nieuwe 

kaboutervriendje die zijn paddenstoelenhuisje niet meer vindt. 

Samen maken we een kabouterhuisje. 

 

Kabouters, boekjes, knuffels, herfstschatten of andere 

materialen rond het thema bos, herfst, kabouters  

zijn welkom in de klas. 

  

 

2. Expressie-activiteiten: 
• Huishoudelijke activiteit: Fruithapje maken 

• Dramatiseren van het sprookje “Roodkapje” 

• Experimenteren met de verzamelde herfstmaterialen 

• Groepswerk: Een grote paddenstoel maken 

 

3. Liedjes en versjes 
• Versje: Appeltje groen 

• Lied: Zeg Roodkapje 

• Lied: Op een grote paddenstoel 

• Lied: Kabouter Tikketak 

•  

4. Verjaardagen 
• Er zijn geen jarigen deze maand. 

 

5. Opmerkingen 
• Woensdag 5 oktober: bestellingen wafeltjes doorgeven 

• Donderdag 6 oktober: Pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 

• Vrijdag 7 oktober: Facultatieve verlofdag (vrijaf voor de kinderen) 

• Maandagnamiddag 10 oktober: K0 en K1 genieten van de 

theatervoorstelling “VUIL” in ’t Blikveld te Bonheiden. Gelieve tijdig te 

verwittigen indien je kind niet zou meegaan. 

• Donderdag 13 oktober: verdeling wafeltjes 

• Maandag 17 oktober: Exploratie naar het bos (brief volgt) 

• Herfstvakantie: van maandag 31/10 t.e.m. 4/11 

 

Zet op alle spullen die je kind mee naar school brengt 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 


