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Maandbrief september 2020
Onthaalklas - juf Carlita
1.Thema’s:
Week 1: Op verkenning in de klas
We maken kennis met de juf, de andere kleuters en
Jules, onze klaspop. We gaan op verkenning in de klas,
experimenteren met de nieuwe materialen en spelen in
de verschillende hoeken.
We nemen onze boekentas waar, ontdekken wat er
allemaal in zit en leggen dit in de juiste bak.
Ook leren we ons symbooltje kennen en herkennen.
In de kring komen we samen om te zingen, naar verhaaltjes te luisteren, een
poppenspel te bekijken of samen een spelletje te spelen.
Naast onze klas vinden we de toiletjes, hier gaan we op tijd en stond op bezoek.
Na deze ontdekkingstocht voelen we ons vast al wat thuis in onze klas!

Week 2: Vrolijke vrienden
“Kiekeboe...!” Wie zit daar achter de kast? Aan de
hand van zintuiglijke spelletjes leren we de vriendjes
van onze klas beter kennen. Jules speelt graag mee
zodat de kleuters ook hem beter leren kennen.
We maken samen een vriendjestrein en wiegen mee
op het lied van “Vrolijke vrienden”.
We worden vertrouwder met de klasrituelen en
elkaar.

Week 3: Lappen en doeken
Deze week gaan we aan de slag met lappen en doeken.
We experimenteren volop met grote doeken en kleine lapjes. Hierbij oefenen we
tal van motorische vaardigheden.
We sorteren lapjes volgens kleur, vorm en patroon.

Op het lied "Met mijn doekje kan ik zwaaien" laten we ons doekje
zwaaien en draaien.
En op het einde van de week plooien we alle doeken weer netjes op!
Maandag 14 september mag je kleuter een doek (knuffeldoek,
lap(je) stof, oud laken, dekentje...) meebrengen naar de klas.

Week 4 en 5: Dierentuin
Jules gaat naar de dierentuin. Daar ontdekt hij leeuwen,
ijsberen, flamingo's, pinguïns, giraffen, krokodillen en apen.
Elk dier ziet er bijzonder uit en heeft zijn eigen gekke
manieren.
In het boek “Van top tot teen” van Eric Carle
tonen allerlei dieren hun kunsten en nodigen
ze ons uit om mee te doen.
In onze klas maken we een dierentuin met onze speelgoeddieren.
Om de beleving compleet te maken brengen we op donderdag 24
september een bezoekje aan dierenpark “Planckendael”. (Aparte
brief met verdere info volgt later)
Maandag 21 september mag je kleuter spullen in het thema meebrengen.
(speelgoeddieren, prentenboek, verkleedpak,….)

2. Expressie-activiteiten:
•
•
•
•
•

Experimenteren met beeldende materialen: lijm, verf, wasco, potloden,...
Boekentas knutselen
Experimenteren met plasticine
Vriendjestrein knutselen
Dieren stempelen

3. Liedjes:
•
•
•
•

Goedemorgen allemaal
Kiekeboelied
Vrolijke vrienden
In de dierentuin kun je leeuwen zien!

4. Versjes:
•
•
•

Met mijn tas en met mijn jas
Doekje omhoog, doekje omlaag
Drie kleine olifantjes

5. Verjaardagen:
•

9 augustus: Xavi De Groof

6. Ons klasje
•

Er zitten momenteel 5 jongens in de
onthaalklas: Xavi, Leon, Lenn, Wout en Levi.

7. Opmerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maandag is fruitdag! Je mag uiteraard elke dag fruit meegeven.
Op dinsdag en donderdag gaan de kleuters turnen met meester Lennert,
graag schoenen die je kleuter makkelijk zelf uit en aan kan doen.
Donderdag 3 september om 20u is er het online klassikaal oudercontact.
Verdere info volgt.
Maandag 14 september mag je kleuter een doek meebrengen voor ons
thema lappen en doeken. (knuffeldoek, lap(je) stof, deken, oud laken, ...)
Donderdag 17 september start de wafelslag.
Vrijdag 18 september is het Strapdag
Zondag 20 september 1ste Communie
Maandag 21 september mag je kleuter spullen rond het thema
“dierentuin” meebrengen naar de klas. (Graag overal een naam opzetten
a.u.b.)
Donderdag 24 september uitstap naar Planckendael.
Verdere info volgt.

•
•

Maandag 5 oktober = facultatieve verlofdag
Dinsdag 6 oktober = Pedagogische studiedag

•

Graag zo snel mogelijk meegeven:
o Doos papieren zakdoeken.
o Witte turnpantoffels in een stoffen zakje. Zet de naam van je
kleuter in de pantoffels en op de buitenzijde van de zak a.u.b.
o Eén of twee familiefoto’s voor onze fotomuur. Graag de naam van de
personen op de foto vermelden op de achterzijde.
o Zakje met reservekledij voor je kleuter.

•

TikTak-momentjes: om de 14 dagen spelen
juf Debora (K1) en ik TikTak voor de 2
klasgroepen. We gebruiken hiervoor allerlei
voorwerpen uit een bepaald thema. Nadien
volgt er altijd een speelse nabespreking. Zo
bevorderen we de taalontwikkeling en het
geheugen van onze kleuters. Uiteraard staan
het plezier en de verwondering voorop. Voor
de kleuters van K0 is dit ook een fijne
manier om hun toekomstige juf reeds te leren kennen.

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

