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Maandbrief oktober 2020 
Onthaalklas - juf Carlita 

1.Thema’s: 

Week 1: Hip hip hip hoera!  
Hieperdepiep hoera voor Jules! Jules blaast deze week drie kaarsjes uit. Samen 

vieren we zijn verjaardag, Jules krijgt een kroon 

en we zingen voor hem. We tellen de kaarsjes op 

zijn taart en de sterren op zijn kroon. We kijken 

naar onze verjaardagskalender en zien dat er nog 

iemand jarig is. Ook Leon mag 3 kaarsjes uitblazen 

en krijgt een kroon met 3 sterren       

 

Week 2: Sprookjes: Roodkapje.  
“Er was eens...”  

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 12 oktober meegeven naar de klas. 

 

Op vrijdag 16 oktober gaan we met Roodkapje mee op stap door 

het grote bos. 

 

 

Week 3 en 4: Herfst in het bos! 
  

Tijdens de exploratie in het Broek (16/10) nemen we de 

herfstkleurige bomen waar en verzamelen we allerlei 

herfstschatten voor onze ontdektafel in de klas. 

Ook Jules is naar het bos geweest en deelt graag zijn 

ervaringen met ons.  

Ons weervrouwtje en weermannetje vertellen ons wat 

meer over het herfstweer.  
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Aan de hand van het verhaal “Snel naar huis, kleine muis” ontdekken we allerlei 

bosbewoners. Nadien kunnen de kleuters met knuffeldieren het verhaal naspelen. 

 

Wie spulletjes, boekjes, knuffels,… rond het thema bos / herfst heeft mag 

deze steeds meegeven. 

Ook herfstschatten zijn welkom in de klas. 

 

2. Expressie-activiteiten: 
• Een kroon voor Jules 

• Verjaardagstaart versieren 

• Dramatiseren van het sprookje “Roodkapje” 

• Experimenteren met de verzamelde herfstmaterialen 

• Kleurige herfstbomen stempelen 

 

3. Liedjes en versjes 
• Lied: Zeg Roodkapje 

• Lied: Blaadjes van de bomen 

• Versje: Zie je de takken wiegen? 

 

4. Verjaardagen 
• 4 oktober: Leon 

 

5. Opmerkingen 
• Donderdag 1 oktober: Tijd voor ontbijt 

• Maandag 5 oktober: facultatieve verlofdag (geen school) 

• Dinsdag 6 oktober: pedagogische studiedag (geen school) 

• Woensdag 7 oktober: einde wafelslag 

• Maandag 12 oktober: Spulletjes rond het sprookje “Roodkapje” 

meebrengen. 

• Donderdag 15 oktober: afhalen wafels 

• Vrijdag 16 oktober: Exploratie naar het Broek (brief volgt) 

• Maandag 19 oktober: Herfstschatten of spulletjes rond het thema herfst 

/ bos meebrengen. 

• Herfstvakantie: van maandag 2/11 tot zondag 8/11 

 

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 


