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MAANDBLAD APRIL 2021 
1ste kleuterklas – juf Debora 

 
1. THEMA’S :  
 

 
• Lente, nieuw leven: er wordt stilgestaan bij nieuw 

leven in de natuur onder al zijn vormen. De kleuters 
worden gevoelig gemaakt voor het  ‘wonder’ van de 
natuur die terug tot leven komt in de lente. We 
maken samen een lentewandeling, genieten (hopelijk) 
van het lenteweer en bestuderen de evolutie van 
zaadje tot plantje.   
 
In de bloembakken planten we plantjes, zaaien zonnebloemen of andere 
bloemen. Op onze klasboom verschijnen er bloesems en frisse blaadjes 
en onze klaspop Karel trekt zijn lenteplunje aan, we luisteren naar een 
fragment uit “De 4 seizoenen” van A. Vivaldi -> DE LENTE ☺. 
 
Onze woordenschat verrijken we verder m.b.v. het verhaal  
“Saar in de lente” van Pauline Odd. In de mediahoek 
luisteren we naar de verhalen: “Karel in de lente” van L. 
Slegers, “Anna en de lente” van K. Amant en krijgen allerlei 
zoekopdrachten in “Het zoekboek van Rik en de lente” van 
L. Slegers. De juf speelt een TIKTAK-voorstelling in thema 
lente. 
 
In de zandbak maken we een neptuintje en “planten” er 
stoffen/papieren bloemen in. 
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2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN :  

 
• Een potje versieren en er iets in zaaien, 

experimenteren met aarde en water. 
• Evolutieprentjes van zaadje tot bloem kleven. 
• Bloemen stempelen m.b.v. een pet-fles. 

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

 
3. LIEDJES & VERSJES :  

 
• Zaadje, zaadje in de grond 
 

 
 
4. VERJAARDAGEN :  

 
• 25/04 : Skye Leyman 

 
 
5. OPMERKINGEN :  

Schrijf deze data alvast in de agenda : 
  

 
• 19/04 : je kleuter mag nep-bloemen / windmolentjes meebrengen zodat 

we een bloementuintje in de zandbak kunnen maken, ook 
tuingereedschap (speelgoed) en boeken/verhalen over plantjes en 
groeien zijn welkom.  
 

• 22/04: Medisch schooltoezicht voor K1 
 

• 30/04: SCHOOLFOTOGRAAF 
 

• SCHRIJF OP AL DE DINGEN DIE JE KIND MEE NAAR SCHOOL 
BRENGT DE NAAM !   

 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 
 


