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Maandbrief januari 2021 
Onthaalklas - juf Carlita 

1.Thema’s: 

Week 1 en 2: Ik ben ik, jij bent jij.  
We verwelkomen 5 nieuwe vriendjes in onze klas; Noor, 

Juliette, Charlotte, Giulia en Noor. We leren de kleuters 

beter kennen aan de hand van verschillende 

kennismakingsspelletjes.  

We bekijken onszelf in de spiegel en nemen 

onze uiterlijke kenmerken waar. We gaan op 

zoek naar verschillen en gelijkenissen met 

elkaar.  

2 oren, 2 ogen, 1 neusje,... Aan de hand van 

taalspelletjes benoemen we de verschillende lichaamsdelen en 

tellen hoeveel we ervan hebben.  

We volgen een eenvoudig stappenplan om het lichaamsschema 

te tekenen. 

We nemen foto’s van elkaar en maken hier vervolgens een 

puzzel van. Krijgen we onszelf terug in elkaar gepuzzeld?  

 

Kinderen die thuis boekjes of andere spullen in dit thema hebben mogen 

deze mee naar school nemen. 

 

Week 3 en 4: Ik ben ziek! 
Hatsjie! Uche uche! Au au!... Niezen, hoesten, jeukende 

stipjes, ... Ziek zijn is niet fijn.  

Jules is ziek en de dokter brengt hem een bezoekje. 

We nemen de dokterstas waar en experimenteren met 

de verschillende doktersmaterialen.  

In onze poppenhoek kruipen we in de rol van dokter of 

verpleegster. We verzorgen elkaar en de popjes uit de 

klas, hopelijk moet er niemand een prikje krijgen...  

mailto:info@vbheffen.be
http://www.vbheffen.be/


Wie thuis materialen rond dit thema heeft mag deze meegeven naar de klas; 

dokterstasje, verkleedkleren, lege medicijndoosjes, prentenboekjes, 

verbanden... 

 

2. Expressie-activiteiten: 
• Experimenteren met beeldende materialen: lijm, 

verf, wasco, potloden,... 

• Lichaamsschema tekenen  

• Experimenteren met plasticine en pilletjes rollen. 

• Dokterstasje knutselen 

• Stippen stempelen 

 

3. Liedjes en versjes 
• Met mijn armen kan ik zwaaien 

• Dit zijn mijn wangetjes 

• Hatsjoem 

• Rode vlekjes 

 

4. Verjaardagen 
• Er zijn geen kleuters jarig deze maand. 

 

5. Ons klasje 
• Er zitten momenteel 12 vriendjes in de onthaalklas: Levi, Wout, Hazel, 

Charlotte, Juliette, Noor, Niani, Liz, Giulia, Ruben, Sari en Noah. 

 

6. Varia 
 

• Maandag 4 januari: Je kleuter mag spulletjes 

rond het thema “mijn lichaam” meebrengen naar 

school. 

• Maandag 18 januari: je kleuter mag een 

dokterstasje of andere zaken rond het thema “Ziek zijn” meebrengen 

(boeken, verkleedkleren, medicijnendoosjes, verbanden, ziekenwagen,…) 

 

• Donderdag 28 januari: vrijaf; Pedagogische studiedag 

 

• Vrijdag 29 januari: vrijaf; Facultatieve verlofdag 

 

Voorzie alle spullen die je kind mee naar school brengt van 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 


