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MAANDOVERZICHT:  september ‘21 
2de kleuterklas 

Linda Doms 

linda.doms@vbheffen.be 

christel.de.merechy@vbheffen.be 

 

THEMA’S  EN  ACTIVITEITEN 
 

WEEK 1 EN 2 

 

EEN  NIEUWE  START  IN EEN NIEUWE  KLAS 
 
Waarnemen en verkennen : Onze klas met de verschillende speelhoeken en materiaal  

                              Lokalen    van  de  school     

                              Schooltassen en hun inhoud.   Veel spelen met het nieuwe speelgoed.  

                              Kennis maken met de klaspop 

                              Kalenders leren gebruiken : -      Jaar- en verjaardagskalender, daglijn,  

-  Weekkalender- weerkalender 

                              Takenbord  (helpende handjes):  pictogrammen herkennen en gebruiken. 

Taal :   Kringgesprek : de vakantie.  

             Vertellen bij prenten:  welke spelletjes of waarmee speel ik graag?  Vriendjes onder elkaar. 

             Voorbereidend lezen : symbolen kiezen en onthouden, pictogrammen van de klas,  
             Afspraken maken rond hoeken – speelplaats – rijen…. 

             Poppenspel :  Jasper en Willemien              

             Versje :  Spelen in de poppenhoek 

             Verhaal uitwerken: “ Millie duizendvoet” schooltaal gebruiken a.d.h.v. prenten (moeilijke woorden) 

 Keuzebord :  Leren kiezen en pictogrammen associëren met een activiteit. 

Wiskunde initiatie : Tellen : pictogrammen tot 6. 

Beeldopvoeding : Oefenen van technieken en verder verfijnen : Schilderen, stempelen, knippen en kleven,… 

                               Stempels leren gebruiken op werkjes. 

Godsdienst :  vrienden gezocht voor een spannende tocht – verhaal: Jezus nodigt de vissers uit!  

Muziek :   Goedemorgen liedje/dansje  -    Hé doe mee! 

                   Lied van de week.  -     Opruimlied 
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IK  EN  MIJN  VRIENDEN 
 

Waarnemen :  -  Ons lilchaam , lichaamsschema 

Wiskunde initiatie :   

-  Groter en kleiner : met bouwblokken een toren maken zo groot als jezelf en vergelijke 

-  Ruimtelijk inzicht :    dezelfde houdingen nabootsen en vinden.   

Taal :    

  -    Spreken : Wie is het ? Raden aan de hand van kenmerken 

  -     Luisteren : stemmen raden. Voorbereidend lezen : dezelfde zoeken 

  -     Verhaal + kringgesprek en verwerken :   Rikki en zijn vriendjes -  Kippiekip speelt liever samen.   

Beeldopvoeding :  

-    Tekenen in het tekenschrift:  mezelf 

-     Schilderen:  een kleuter van de klas op groot papier  
-     Boetseren : een portret 

-     Stempelen : vingerafdrukken  

 -    Kleven en knippen : dezelfde houding  
 -    Schilderen:  mezelf 

Bewegingsopvoeding :Verkennen eigen lichaam. 

Lied :   Tellen tot 10  

             Iedereen is anders (Rikki) 

 

WEEK  4 – 5 

 

LEKKER  FRUIT – gezonde voeding 
 

Waarnemen :   -    Verschillende soorten fruit – vergelijken van vormen, kleuren 

              -    Fruit uit andere landen.  Allerlei smaken proeven. (zuur, zoet, bitter) 

       -    Groenten 

Sorteren:  Wat is gezond of niet? 

Wiskunde initiatie :     -  Onze winkel wordt een fruit – en groentewinkel 

- Wegen:  zwaar en licht. 

Taal :     -    Vertellen bij prenten : de boomgaard .  

 -     Logisch ordenen : een appel eten – tellen  Versje aanleren 

 -   Verhaal uitwerken : rupsje nooit genoeg 

Huishoudelijk spel :  We maken iets lekkers met het fruit of groenten   
Beeldopvoeding : -    Schilderen : fruit in een mand.   

                                   -      Boetseren : fruit;  

                                 -      Knippen en kleven : logisch ordenen, een appel eten  
                              -      Kleuren :  fruit in de juiste kleuren  

                               -     Scheurtechniek :  fruit vullen met gescheurde stukjes.  

                                -     Knippen:  Sorteren van groenten of fruit  

                                    -     Knutselen:  een placemat  

Liedje:  Kijk eens naar je appel 

 

BELANGRIJKE  DATA: 

 
 Donderdag, 02 september:  Klassikaal oudercontact – 20.00u in onze klas! (Eén persoon per gezin 

met mondmasker) 
 Donderdag, 16 september: start wafelslag  (uitdelen briefjes voor de verkoop) 
 Vrijdag, 17 september – voormiddag : “ Rollebolle” (sportactiviteit in de sporthal ‘de ploan’ te 

Mechelen)   
 Woensdag,29 september: Pedagogische studiedag 

 

VRIJAF 
 

 Woensdag, 29 september:  Pedagogische studiedag 



 

 

 

VERJAARDAGEN:  

 
 09  september:  Maya Van Peborgh 

 11 september:  Uma Smedts 

 20 september:  Amar Bekeri 

 

EEN TRAKTATIE MAG WEER  !! 

 

 

 

 

 

 

 

TURNEN -  TURNEN – TURNEN – TURNEN – TURNEN – TURNEN – TURNEN – TURNEN 

 

Op maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag gaan we turnen in de zaal.  Graag gemakkelijke 

kledij en schoenen met klittenbandsluiting aantrekken die dag. 

Turnpantoffels meebrengen in een zakje voorzien van naam a.u.b. ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ ZORGEN VOOR DE KIPPEN 

De week van 13 september 

 

 
 

 


