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THEMA ’S EN ACTIVITEITEN
WEEK 1

VADERDAG – BOERDERIJ – Wat kruipt en bloeit tussen het
gras?

Maandag en dinsdag:
We zijn nog lang niet uitverteld over de dieren van de boerderij en daarom gaan we hier nog even op verder
- Knutselwerkjes maken voor de papa’s in thema dieren
- Kringgesprek rond papa en zijn werk.
- Versje aanleren voor mijn papa
- We maken iets lekkers met melk
- Producten van boerderijdieren
- Dierenbingo
Woensdag en donderdag:
Stage door juf Britt – thema ‘Wat kruiopt en bloeit er tussen het gras’
Vrijdag:
Schoolreis naar de kinderboerderij

WEEK 2

KRIEBELBEESTJES

Deze week worden de activiteiten geleid door stage-juf
Britt Van Rompaey
WEEK 3

VAKANTIEPRET

Taal: - Vertellen bij prenten: aan zee, kamperen, de speeltuin, op reis, buiten spelen.
- Kringgesprek: vakantieplannen. Op reis gaan.

- Verhaal uitwerken: aan zee
Waarnemen: - Wat nemen we mee op reis in onze valies? Wat hebben we nodig?
- Schelpen sorteren en ermee spelen in de zandbak
Experimenteren: met water spelen
Geheugenspel: mijn valiesje.
Synthesespel: rijden, vliegen, varen.
Beeldopvoeding: - Knippen en kleven: een bootje.
- Schilderen: aan zee
- Stempelen: een ijsje
- Vingerverven:: de zon.
- Tekenen: mijn vakantieplannen.
Vers: Druk, druk, druk.
Muzikaal verhaal: uit logeren met muziekinstrumenten
WEEK 4 EN 5

GROTE SCHOONMAAK IN DE KLAS

Waarnemen en sorteren: speelgoed uit de bakken en kasten sorteren
Vervolledigen van puzzeldozen en spelletjesdozen.
Herstellen en uitsorteren van speelgoed dat stuk is.
Kleurtjes en stiften uitsorteren
Huishoudelijke activiteiten: Speelgoed wassen buiten
Tafels en stoeltjes afwassen
Poppenhoek uitruimen , de poppenwas doen
Geschilderde ramen poetsen
Bewegingsopvoeding: Spelen met klein materiaal op de speelplaats, zandbak
Lied: Plitse , plets
Alle vakantiejarigen vieren!!
VOORAL NOG VEEL SPELEN !!!

BELANGRIJKE DATA







Vrijdag, 04 juni: SCHOOLREIS ‘Het Ollemanshoekje’
Maandag 07 juni: Oudercontacten - online
Dinsdag, 08 juni: Oudercontacten - online
Vrijdag, 07 juni: Schoolreis kleuters – Speelstad
Zondag, 13 juni: Vaderdag
Laatste schooldag: Woensdag, 30 juni 12.00u

JARIGEN
 15 juni: Marie De Bondt
 18 juni: Emma Zoë Tshimpaka
 21 juni: Jack Scheyvaerts
Vakantiejarigen
 08 juli: Ferre Maes
 25 juli: Matias Van den Heuvel
 07 augustus: Ella Vloebergh
 09 augustus: Leon Schönberger
 28 augustus: Juliet Rypens

