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Maandbrief juni 2021 
Onthaalklas - juf Carlita 

 

1.Thema’s: 

Week 1: Ik ben blij, bang, boos, verdrietig.  
We werken nog een weekje verder rond onze gevoelens met 

de “Hopla, voel je goed koffer”.  Deze koffer bevat 

vertelplaten, maskertjes, kartonnen popjes, situatieplaatjes 

en spelletjes rond de basisgevoelens bang-boos-blij-

verdrietig. 

 

 

Joepie, op vrijdag gaan we op schoolreis!  
 

 

 

 

Week 2: Leve papa!  
Het is bijna Vaderdag, deze week krijgen de papa’s extra 

aandacht. De kleuters mogen een foto meebrengen van hun papa. 

Aan de hand hiervan kunnen de kleuters wat meer vertellen over 

hun papa. (Schrijf kort enkele dingen op de achterzijde; hobby’s, 

werk, lievelingseten,…       Dit als leidraad bij het gesprek) 

De kleuters experimenteren met scheerschuim en wie wil kan zijn 

baard laten scheren bij de klasbarbier       

We maken een werkhoek in onze klas waar de kleuters aan de slag 

kunnen met timmergerief, spijkerplankjes, bouten en moeren. 

 

Wie thuis spullen heeft die onze klas kunnen verrijken mag dit meegeven met 

zijn kleuter. 
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Week 3 en 4: Zandtaarten en zandkastelen.  
Met dit thema leven we toe naar de zomervakantie.  

Jules heeft zijn koffer meegebracht want hij gaat naar 

zee maar wat neemt hij dan best mee? Hij vraagt de 

kleuters om hulp bij het pakken van zijn koffer. 

We bouwen zandkastelen in de zandbak en in de waterbak 

ontdekken we wat drijft en zinkt. 

Onze poppenhoek krijgt een gezellig terrasje waar de 

kleuters en de poppen kunnen picknicken.  

Onze grote boot neemt ons mee naar de onderwaterwereld. 

 

Ook hier zijn spulletjes in het thema welkom in de klas.  

 

Week 5: Dag klas! 

We beginnen spelenderwijs aan de grote schoonmaak. We lezen het verhaal 

“Jules helpt buurman schoonmaken”. Bij goed weer kunnen de kleuters buiten het 

speelgoed wassen.  

Na het harde werk is het tijd om feest te vieren, op 

zomerse muziek dansen we de vakantie in.  

Onze kleuters brengen ook een bezoekje aan juf Debora 

waar ze hun symbooltje voor het nieuwe schooljaar 

mogen uitkiezen. 

 

2. Expressie-activiteiten: 
• Geschenkje voor de papa’s 

• Verder oefenen van muzische vaardigheden en technieken. 

• Experimenteren met plastische materialen en zand 

 

 

3. Liedjes en versjes 
• Papalied 

• Ga je mee? 

• Ik heb de zon zien zakken in de zee. 

• Een rode snoet 

 

4. Verjaardagen 
• 8 juni: Juliette Baert 

• 18 juni: Ruben Op de Beeck, Giulia Onghena 

• 26 juni: Noor De Laet 

 

 



5.  Varia 

 
• Vrijdag 4 juni: Schoolreis naar Het Ollemanshoekje. 

We verwachten de kleuters om 8.15u op school. Lees zeker de mail met 

alle info nog eens door. Indien er vragen zijn hoor ik het graag. Ik kijk er 

alvast naar uit! 

 

• Maandag 7 juni: Een foto van papa meebrengen. Je 

kleuter mag ook spullen rond het thema meebrengen 

naar de klas. 

 

• Maandag 7 en dinsdag 8 juni: individueel 

oudercontact, communicatie volgt. 

 

• Maandag 14 juni: Spulletjes i.v.m. zon, strand, zee, vakantie zijn welkom 

in de klas. 

 

• Woensdag 30 juni: laatste schooldag, om 12u stappen de kleuters de 

schoolpoort uit en een welverdiende vakantie in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzie alle spullen die je kind mee naar school brengt van de naam! 

 
Bedankt voor het fijne schooljaar. 

Groetjes, 

Juf Carlita 

 
Spreek me gerust aan bij vragen, voor of na de klasuren of stuur een mailtje naar Carlita.baetens@vbheffen.be 

Jules en ik wensen onze vriendjes 
en hun familie een fijne, 

deugddoende vakantie toe! 


