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MAANDBLAD MEI 2021
1ste kleuterklas – juf Debora
1. THEMA’S
•

Mijn allerliefste mama:
werken rond het verhaal ‘Jij en ik, Kleine Beer’ van M.
Waddell & B. Firth. De kleuters bootsen fragmenten uit
het boek na, zodat ze zich kunnen inleven in de
moederfiguur. Enerzijds staan ze erbij stil dat mama veel
dingen doet. Anderzijds worden ze er zich van bewust
dat ook zij kunnen helpen bij kleine taken. Een voorwerp
van mama meebrengen en bespreken, experimenteren met
schmink en nagellak, de spullen uit mama’s handtas bekijken,…

•

Verkeer:
kringgesprek ‘Hoe kom ik naar school? Wie brengt mij?’, tijdens een
exploratietocht rond de school observeren de kleuters de
weggebruikers, voertuigen, verkeerstekens. We hebben aandacht voor
de veiligheid en het zorgen voor elkaar tijdens het oversteken, we
observeren het gedrag van andere weggebruikers. De kleuters worden
gestimuleerd om een helm en een fluorescerend hesje te dragen in het
verkeer, de kleuters experimenteren met twee- en
driewielers, steps,… een fietsparcours afleggen op de
speelplaats, verschillende geluiden beluisteren die in
het verkeer voorkomen, experimenteren met
fietspompen en binnenbanden, we oefenen de
begrippen: vooraan/achteraan, eerste/laatste,
snel/traag, veel/weinig, sorteren van voertuigen,…

Werken met enkele prentenboeken: ‘Anna in het verkeer’ en ‘Grote
Anna leert fietsen’ van K. Amant, ‘Max op de fiets’ van G.
Vangenechten, Jules op de fiets van Y. Boone

Hierrond werken we 2 weken.

•

Mijn lievelingsdier
Kringgesprek over onze huisdieren m.b.v. foto’s, hoe
verzorgen we onze huisdieren, enkele huisdieren op
bezoek in onze klas, we luisteren naar het verhaal
van Sint-Franciscus, de dierenvriend

Hierrond werken we 2 weken.

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•
•

Een verrassing voor mama
Schilderen met autootjes, een zebrapad knippen
Tekenevolutie: een agent
Met fluorescerende verf op donker papier schilderen
Groepswerk: het klimrek ‘omtoveren’ tot een bus
Gekke dieren maken

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

3. LIEDJES
•
•
•
•

Rood en groen
De wielen van de bus
Agentje, mag ik oversteken?
Het hondje van de bakker

4. VERSJES
•

Versje voor mama

5. VERJAARDAGEN
•

9/05 : Vic Kennis

6. OPMERKINGEN
Zet deze data alvast op jullie kalender…

•

3/05: gelieve een voorwerp van mama mee te geven (wees creatief
en zoek iets dat echt typisch voor jou is). Zet wel overal een
naam op!!! Wie een paar oude schoenen met hoge hakken kan
missen… altijd welkom. Kleuters vinden het geweldig om met
hakjes rond te lopen.

•

9/05: Moederdag

•

10/05: je kleuter mag een groot of klein voertuig mee naar school
brengen, boeken en andere zaken die te maken hebben met ‘verkeer’.

•

12/05: je kleuter mag zijn/haar fiets meebrengen. Op de speelplaats
kunnen we dan een parcours rijden en leren we al spelende enkele
belangrijke verkeersregels.

•

13 & 14/05: O.-H.-Hemelvaart -> GEEN SCHOOL!

•

24/05: Pinkstermaandag -> GEEN SCHOOL!

•

Van 25 tot 4 juni: Ik zoek (groot)ouders die eens met hun huisdier even
een coronaproof bezoekje willen brengen op de speelplaats. Laat maar
weten wie dit ziet zitten en tijd heeft.

•

25/05: een foto van jullie huisdier meegeven voor het kringgesprek
en/of een knuffelhuisdier meegeven met je kleuter.

SCHRIJF OP AL DE DINGEN DIE JE KIND MEE NAAR SCHOOL
BRENGT DE NAAM !
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

