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MAANDBLAD NOVEMBER 2020
1ste kleuterklas – juf Debora

1. THEMA’S:
• Grootouders:
kleuters hebben vaak een goede band met hun
grootouders. Met dit thema worden kleuters bewust
gemaakt van de leuke contacten met hun grootouders.
Werken rond het verhaal: ‘Bij opa en oma’ van P. Oud. We
nemen accenten uit dit verhaal en voorzien spelmomenten (bv. Een
logeerbed in de poppenhoek, fop-pannenkoeken uit karton, taarten
bakken in de zandbak, een logeerkoffer bespreken en gebruiken,...). Dit
verhaal en het zoekboek “Rik bij oma en opa” van L. Slegers, kunnen de
kleuters ook beluisteren in de mediahoek.
De juf brengt de koffiemolen van haar oma mee naar de
klas en samen gaan we zelf koffieboontjes malen.
Wat doen we allemaal bij oma en opa?
Foto’s bekijken van de grootouders.
Een attentie voor de grootouders: we knutselen een
kaartje om op te sturen… zo geven we hen een dikke kus
door de brievenbus. SSSSTTT niks verklappen!

• Speelgoed:
mijn lievelingsspeelgoed voorstellen: de kleuters brengen
zelf hun lievelingsspeelgoed mee en vertellen hierover
tijdens het kringmoment.
Speelgoed van vroeger (stokpaard, knikkers, poppen, houten
treintje,…) bespreken.
Waarnemen van allerlei speelgoed en sorteren, een brief aan
Sinterklaas schrijven en samen posten, de klas versieren in
functie van sint en Piet,…

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN:
•
•
•
•

Een oma of opa schilderen
Een verrassingskaartje voor onze grootouders
Uit reclamefolders speelgoed knippen,...
Groepswerk: een brief aan Sinterklaas

Verder oefenen van kleuren, knippen, plakken, schilderen, boetseren,…

3. LIEDJES:
•

Hop, hop, hop, we ruimen alles op

4. VERSJES:
•

Een versje voor de grootouders

5. VERJAARDAGEN:
•

Geen jarigen in november

6. OPMERKINGEN:
•

Direct na de herfstvakantie: een foto (afmeting: 10x15) van de
grootouders meegeven aub. Schrijf er zeker de aanspreektitel bij.
GEEN A3-foto wegens plaatsgebrek
Van eventueel overleden grootouders mag ook een foto
meegegeven worden, maar gelieve dit wel te vermelden.
Deze zaken gebruiken we tijdens het kringmoment.
BELANGRIJK: 2 omslagen (10x15) met postzegel: per
grootouderadres een gefrankeerde omslag waarop jullie zelf de
adressen van de grootouders geschreven hebben.
Heb je toevallig nog een voorwerp uit de tijd van de grootouders, dan
mag je dit ook meegeven (speelgoed, keuken- en of tuingerief van lang
geleden).

• 17 & 19 november: individueel (online) oudercontact:
uur wordt nog gecommuniceerd. Verstuur je
voorkeururen/dag via mail dit weekend naar mij door.
Dan kan ik al wat beginnen puzzelen
•

20/11: ik zoek enkele grootouders (een 4-tal) om vrijdag online vanaf
13u20 een 10 minuutjes iets te vertellen of iets te laten zien. Door al
die coronamaatregelen kan ik dit schooljaar spijtig genoeg geen
grootouders in de klas toelaten
…daarom dit alternatief.

•

23/11: de kleuters brengen een speelgoedje mee naar school waarover ze
kunnen vertellen en waarmee ze mogen
spelen. (Naam opzetten a.u.b.) Zorg wel
dat het een stevig speelgoedje is
.

•

Reclamefolders van speelgoed zijn ook
altijd welkom (of verhalen van Sinterklaas
en Piet).

