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MAANDBLAD JANUARI 2021 
1ste kleuterklas – juf Debora 

 
 
 
 
 
1. THEMA’S :  
 

• Piep, nieuwe vrienden in onze groep & Familie Muis op bezoek: 
wij verwelkomen 4 nieuwe kleuters: Lenn, 
Amar, Leon en Xavi die dapper de overstap 
maken van K0 naar K1. Elkaars naam leren 
door verschillende contactspelletjes, de 
klasrituelen ervaren en gewoon worden. De 
nieuwe kleuters krijgen een nieuw kenteken, 
de andere kinderen (en de juf) helpen onze 4 
vrienden wegwijs, een groepsfoto maken in 
onze klas,... 
 
Familie Muis is een uitgebreide familie bestaande uit mama Muis en haar 
schattige muizenkinderen.  Binnen dit thema krijgt deze mama vele kleine 
muisjes met verschillende eigenschappen zodat de kleuters elke dag in een 
ander wiskundig avontuur kunnen rollen.  Door de geboorte van al die 
kleine muisjes komen er verschillende wiskundige doelen aan 
bod zoals meten, logisch en probleemoplossend denken, 
sorteren.   
De poppenhoek staat ook in het teken van baby’s en wordt 
verrijkt met allerlei babymateriaal.  
Het verhaal “Wat zit er in je buik, mama? van Sam Lloyd 
wordt verteld en besproken. 

      

 

Hierrond werken we 2 weken.  
 
 



 
• Ziek zijn:  
Pimmetje, onze klaspop is ziek, een dokterstas waarnemen, rollenspel:  
dokter/verpleegster spelen, telefoneren naar de 
dokter, iemand verzorgen, zintuigspelletjes spelen 
met attributen van de dokter, de poppenhoek 
wordt een ziekenhuishoek met de bijhorende 
verkleedkleren en attributen, eventueel een 
bezoekje brengen aan de apotheek van het dorp. 

Hierrond werken we 2 weken 
 
2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN : 
 

• De nieuwe vrienden maken een ‘knutsel- en frutseltas’ en 
een liedjes- en versjesmap. 

• Schilderen en boetseren van muizen, staartjes 
boetseren/rijgen voor de muisjes, strepen knippen om op de 
muizen te kleven. 

• Een gipsverband knutselen, experimenteren met windels en 
elkaar eens inwindelen, met zoutdeeg neppilletjes maken. 

 
 
Verder oefenen van kleuren, knippen, plakken, schilderen, boetseren,… 
 
 
3. LIEDJES : 

 
• Wiebel wabbel (herhaling) 
• Ik ben een heel klein muisje 

 
 
 
4. VERSJES : 

 
• Warme soep 
• Dokter 
 

 
 
5. VERJAARDAGEN : 

Deze maand geen jarige vrienden 
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6. OPMERKINGEN :                                          
 

• Voor de nieuwe kleuters: onze kleuters turnen op dins- 
en donderdag.  Gelieve op die dagen je kind makkelijke 
schoenen aan te trekken (liefst velcro, rits,… geen 
veters).  De turnpantoffels blijven op school.  Om 
vergissingen te voorkomen schrijf je in de pantoffels de 
naam van je kleuter + aan de buitenzijde van de turnzak.  
Als jullie vragen hebben over bepaalde zaken, aarzel dan 
zeker niet om mij aan te spreken/mailen. 
 
 

Zet deze data alvast op jullie kalender… 
 

• 4/01: je kleuter mag allerlei zaken meebrengen die te maken hebben met 
het thema 'Muizen' (boeken, knuffels, spelletjes, muizenoortjes of 
andere verkleedspullen,…) 
Ook spulletjes voor de babyhoek zijn welkom: babypoppen die kunnen 
huilen/lachen, papflesjes, slabbetjes, luiers,… 
 

• 15/01 of 18/01: je kleuter mag een dokterstasje 
meebrengen of andere zaken die te maken hebben met 
het thema ‘Ziek zijn’ (boeken, verkleedkleren, 
gezelschapsspel, ziekenwagen,…)  
 

 
• 28/01: pedagogische studiedag: vrijaf 
• 29/01: vrijaf 
 
SCHRIJF OP AL DE DINGEN DIE JE KIND MEE NAAR SCHOOL 

BRENGT DE NAAM ! 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.  
Groetjes,   
Debora 
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