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MAANDBRIEF JUNI 2021
1ste kleuterklas – juf Debora

1. THEMA’S :

•

MIJN LIEVELINGSDIER: zie vorige maandbrief

• VADERDAG : kringgesprek over papa: stilstaan bij de
dingen die hij allemaal doet, een typisch voorwerp van
papa meebrengen en bespreken, een verrassing knutselen
voor papa, werken rond het verhaal ‘De
wiebelbillenboogie’ van G. Vangenechten, experimenteren
met houten planken.
•

VAKANTIE : vakantiestemming in onze klas, een
zonnig hoekje in onze klas (de poppenhoek zal tot
een strand omgetoverd worden met bijhorende
attributen zoals : strandlakens, zwemband, een
koelbox, parasol,…), we smullen een lekker ijsje,
samen ravotten in de speeltuin en gezellig
picknicken.

•

DE GROTE SCHOONMAAK : de klas een grote poetsbeurt geven, de
kleuters helpen het speelgoed schoon te maken, waarneming van
poetsgerief,…

Kennismaken met de 2de kleuterklas van juf Linda
Afscheidsfeestje in de klas ☺

2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN :

• Een verrassing voor papa knutselen
• Een zandtekening

3.

LIEDJES :
•
•

Vandaag ga ik naar zee
Smeer mij in

4. VERSJES :
• Versje voor vaderdag
• Zee

5. VERJAARDAGEN :
• 10/06 : Maud Spruyt

Onze vakantie jarigen :
•
•
•
•
•

7/07 : Marley Diver
11/07 : Victor Roodhooft
31/07 : Ella Baukens
9/08 : Xavi De Groof
27/08 : Joëlle Weymiens

6. VARIA :
•

4/06: Schoolreis -> Naar de kinderboerderij “Het Ollemanshoekje” te
Herselt (zie aparte brief)

•

7 & 8/06: ONLINE INDIVIDUEEL OUDERCONTACT (zie aparte
brief)

•

7/06: gelieve een leuk en typisch voorwerp van papa met je kleuter mee
te geven voor het kringgesprek.

•

13/06 : VADERDAG

• 14/06: de kleuters mogen een voorwerp meebrengen om onze
vakantiehoek op te vrolijken (zwembandjes, zonnebrillen, kleurrijke
badhanddoek, boekjes,…)
•

18/06: de kleuters mogen een poetsdoek of iets dergelijks meebrengen
om lekker te poetsen. Speelgoed poetsgerief/karretje is ook altijd
welkom.

•

21/06: Kleutervoorstelling “Figaro’s WaterO’pret” (een opera initiatie in
thema onderwaterwereld) van het gezelschap “Zingerdezing”

In deze spannende Popperette is ons hoofdpersonage Figaro op zoek naar een
onderwaterschat. Dit loopt natuurlijk niet van een leien dakje, zo komt hij een gevaarlijke
haai tegen maar ook het knappe zeemeerminnetje Rusalka dat hem helpt om de schat te
vinden.

• 30/06: laatste schooldag tot 12u
Dan wens ik jullie allemaal nog een prettige vakantie toe.
Bedankt voor de fijne samenwerking, hulp bij bepaalde activiteiten en de
leuke onvergetelijke dagen die ik samen met je kleuter mocht beleven. Ik zal
die schatten heel hard missen…
Groetjes van Debora.

