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Maandbrief oktober derde kleuterklas
Schooljaar 2020-2021
Week 1 + week 2 (28/9 – 9/10)

Thema: Sprookjes
Inleidend kringgesprek: ‘Wat zijn sprookjes? Welke
sprookjes kennen we? Hebben sprookjes echt
bestaan?’We luisteren naar het Bijbelverhaal ‘Jona en
de vis’ dat erg lijkt op het sprookje van Pinokkio.
Tijdens het spelen en werken in de klas kunnen we zelf
nog eens sprookjes naspelen met handpopjes. In de
luisterhoek herbeleven we sprookjes met de
hoofdtelefoons, de boekenhoek wordt verrijkt met sprookjesboeken. Het winkeltje
wordt de bibliotheek met sprookjesboeken.
We gaan sprookjesfiguren sorteren per sprookje, we gaan sprookjestitels bij elkaar
zoeken a.d.h.v. verschillende lettertypes. Bij het gezelschapsspel ‘Sneeuwwitje’ leren
we tellen, onze poppenhoek wordt verrijkt met verkleedkledij, we spelen een
sprookjesmemorie, sprookjeskwartet. We oefenen onze oriëntatie- en
kaartvaardigheid door zelf een legende aan te leggen met symbolen en een route
herkennen a.d.h.v. sporen van Roodkapje, Hans en Grietje, de wolf.
We maken zelf een sprookje en oefenen hierbij tijdsbegrippen zoals
‘nacht, dag, gisteren, later, eerst, laatst,…’ We gaan sprookjesfiguren
vergelijken en sorteren en oefenen hierbij op begrippen zoals veel,
weinig, evenveel, meer, minder,…’
We schatten en meten de vlecht van Rapunzel met verschillende
natuurlijke maateenheden, zoals onze handen, voeten, strookje papier,…
Geïllusteerd a.d.h.v. het kortfilmpje ‘Seizoenen - leren met Jokie - Efteling’
nemen we natuurlijke verschijnselen waar die een bepaald seizoen
kenmerken.
Kleuters die verkleedkleding en/of sprookjesboeken hebben, mogen die zeker
meebrengen.

Week 3 + Week 4

(12/10 – 23/10)

Thema: Herfst
Waarneming van het bos en de herfst met al onze zintuigen tijdens onze
herfstwandeling.
In de klas wordt het verzameld materiaal (bladeren, noten, takjes,
dennenappels,…) te drogen gelegd en gebruikt voor knutsel- en
experimenteeractiviteiten, wiskundige activiteiten zoals teloefeningen (vb.
noten tellen en sorteren, rangorde oefenen met noten, bladeren groeperen per
aantal,…), bewegingsspelletjes met noten (werpen, sjoelen,…)

Met notenkrakers allerhande leren we eenvoudige technische systemen hanteren
en veilig, nauwkeurig en zorgzaam te werken met materialen, producten en
gereedschappen. We gaan verschillende noten proeven en kastanjes poffen.
We oefenen de ‘konijnensprongetjes’ i.f.v. voorbereidend schrijven.

Week 5

(26/10 – 30/10)

Thema: Allerzielen-Griezelen
Wat betekent Allerheiligen en Allerzielen? Waarom staan er dezer
dagen zoveel mooie bloemen op het kerkhof? Hier gaan we
dieper in op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele
ontvankelijkheid en groei: we kunnen stiltemomenten inlassen en
praten over leven en dood. We staan stil bij deze
levenservaringen, kunnen existentiële vragen stellen - open
filosoferen en theologiseren zonder sluitende antwoorden te
verwachten. We leren ook dat de dood niet altijd moet geassocieerd worden met
bang zijn en dat het kerkhof niet noodzakelijk griezelig hoeft te zijn. We brengen een
bezoekje aan het kerkhof in Heffen en leren hierbij vertrouwd worden met christelijke
gebruiken, rituelen en symbolen.
We luisteren naar het verhaal ‘Platvoetje’ waarin de heks Platvoetje en
de andere heksen haar mooie kanten, maar ook haar minder mooie
kanten leren aanvaarden. Hierbij leren we om vertrouwen te hebben in
onszelf en hoe we anderen kunnen helpen door ook op onze beurt
vertrouwen te bieden. We gaan opnieuw op uitstap naar het Tivolipark
om er mee te doen aan de Hocus Pocuswandeling. A.d.h.v. spelletjes
en verhaaltjes maken we kennis met de bezigheden van de goede heks
Pimpernella (kruidenvrouwtje).
In november werken we nog 1 week verder rond dit thema…

De jarigen van deze maand :
3 oktober : Finn
15 oktober : Mathieu
19 oktober : Henri D.C.

Varia
■
■
■
■

donderdag 1 oktober : Tijd voor ontbijt
maandag 5 oktober : facultatieve verlofdag
dinsdag 6 oktober : pedagogische studiedag; vrijaf voor kleuters en leerlingen
donderdag 15 oktober : afhalen wafels (vanaf 15.30u Steenweg op Heindonk,
langs het raam van het 3de leerjaar)
■ vrijdag 16 oktober : herfstwandeling in “het Broek” te Heindonk. Info volgt nog.
■ dinsdag 27 oktober : Hocus Pocuswandeling in Tivoli (info volgt nog)
■ maandag 2 november t/m vrijdag 6 november : Herfstvakantie

!! Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning
die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse van de
kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen.

de juffen Anja’s

