Vrije Basisschool De Vlieger Heffen
Steenweg op Heindonk 8, 28O1 Heffen
 en fax : 015 / 27.26.75
info@vbheffen.be

www.vbheffen.be

MAANDOVERZICHT: december ‘20

2de kleuterklas
Linda Doms
linda.doms@vbheffen.be
christel.de.merechy@vbheffen.be

THEMA ’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET

De verkleedhoek: We verkleden ons in Sint en Piet en spelen alsof we over de
daken wandelen en cadeautjes brengen.
Waarnemen en zintuigspel: - Proefspel – lekkernijen van de Sint
herkennen;
- Voelspel: Zoek je eigen schoentje
geblinddoekt. - Voelsteentjes
Luisterspel: herken de melodie van
Sinterklaasliedjes
- Waarnemen: Speelgoed door de Sint
gebracht. - zoekplaten
Sinterklaasfeest vieren
Beeldopvoeding: - Knutselen: Een zwarte Pietje
- Schrijven: Overtrekken van vormen
- Tekenen: Sint en Piet in het tekenschrift
- Schrijfdans: zwarte Piet
Godsdienst: De adventskrans – elke dag een kaarsje aan
Zorg dragen voor speelgoed van de klas, eigen speelgoed of
speelgoed van elkaar.
Samen spelen
Muziekopvoeding: ‘Linkerbeen, rechterbeen’ ‘ 7 Pieten’ – meezingen met gekende sinterklaasliedjes
Taal:
Rijmwoorden zoeken
Samengestelde woorden met : speelgoed
Poppenspel: met Sint en Piet in het poppentheatertje
Voorlezen uit het boek: Lust Sinterklaas speculaas?

Meebrengen: Donderdag, 03 december: een schoentje om klaar te zetten
voor de komst van Sinterklaas

WEEK 2 EN 3

Eindejaarsfeesten – Kerstmis en Nieuwjaar
Godsdienst:
- Adventskrans in de klas en adventskalender maken.
- Kerstverhaal in verschillende delen.
- Licht en donker - stilte – genieten van de sfeer en zachte muziek
Waarnemen: - Een spar.
- Kerstversiering – kerstballen in alle vormen
- Kaarsen.
- De kerststal.
Taal: - Dramatiseren: Het kerstverhaal.
- Logisch ordenen: De kerstboom versieren
- Verhalen: rond Kerstmis
- Vertellen: Een nieuw jaar en een nieuwe kalender
Beeldopvoeding:
- Knutselen: Kerstversiering
- Knippen en kleven en versieren: verschillende
kerstballen met kleuren en patronen
- Knippen en kleven: de kerstboom
- Schilderen: de kerststal
Vers: - Aanleren van de nieuwjaarsbrief
- Een kerstgedichtje
Lied:
- Elke dag een kaarsje aan.
Een stalletje van klei
- Kling klokjes klingelingeling
Kerstfeestje in de klas

Meebrengen vrijblijvend: Verkleedattributen voor het uitbeelden van het Kerstverhaal

BELANGRIJKE DAGEN



Vrijdag, 04 december: We kijken hoopvol uit of de Sint is geweest in de klas.
Vrijdag, 18 december: Kerstfeestje in de klas

JARIGEN





15 december:
17 december:
23 december:
27 december:

Maeva Kucam
Ellis Janssens
Hudhayfah Didou
Matz Van Geldorp

VRIJAF
KERSTVAKANTIE: Van maandag, 21 december tot en met vrijdag, 01 januari ‘21

