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MAANDBLAD NOVEMBER 2021 
1ste kleuterklas – juf Debora 

 
 

 
1. THEMA’S:  
 

• Een doos vol gevoelens: 
BLIJ – VERDRIETIG – BANG & BOOS : leren 
omgaan met deze gevoelens, gevoelens durven 
uiten d.m.v. gevoelsprenten, gevoelsmaskers, 
gevoelspopjes, bewegen op blije, verdrietige, 
bange en boze muziek, gevoelens uitbeelden 
voor de spiegel,…  
Werken rond de verhalen “Wolfje is bang voor wolven” – 
Sandrine Beau en “Het kleurenmonster” – Anna LLenas 
(Hierrond werken we 2 weken)  

 
 

 
• Grootouders:  
kleuters hebben vaak een goede band met hun grootouders.  Met dit 
thema worden kleuters bewust gemaakt van de leuke contacten met hun 
grootouders.  Werken rond het verhaal: ‘Bij oma en opa’ van G. 
Vangenechten.  Wat doen we bij oma en opa?  
Voorwerpen sorteren van oma en opa. Een 
attentie knutselen voor de grootouders.   
 
 
 

 



 
 

• Speelgoed: 
mijn lievelingsspeelgoed, waarnemen van allerlei 
speelgoed en sorteren, een brief aan Sinterklaas 
schrijven en samen posten, de klas versieren in 
functie van sint en Piet,… 

 
 

 
2. EXPRESSIE-ACTIVITEITEN: 
 

• Schilderen met vrolijke/verdrietige kleuren 
• een gevoelspopje 
• Een tranendoek 
• Een attentie voor de grootouders knutselen, … 
• Uit reclamefolders speelgoed knippen,...  

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

 
 
3. LIEDJES: 
 

• Ben je blij? 
• Pakjes 

 
 
 
4. VERSJES: 
 

• Boos 
• Een versje voor de grootouders 

 
 

 
 
5. VERJAARDAGEN: 
 

• 4/11: Tya Crauwels 
 
 
 

https://www.standaardboekhandel.be/images/9789490378462.img?img=img/hac/h71/h00/h00/9789490378462FRONTCOVERm4books.jpg&w=800&h=800


6. OPMERKINGEN: 
 

• 8/11: graag een witte herenzakdoek meegeven die we mogen gebruiken 
om op te schilderen. 

• 8/11: start fluo-actie: ALLE dagen dragen we onze fluohesjes!!!  
 

• 11/11: WAPENSTILSTAND 
 

• 12/11: GEEN SCHOOL 
 

• 16 & 18 november: individueel oudercontact (aparte brief volgt nog)  
 

 
• 19/11: de kleuters brengen een voorwerp/foto mee dat met hun 

grootouders te maken heeft. Schrijf bij de foto de aanspreektitel.  
Van eventueel overleden grootouders mag ook een foto meegegeven 
worden, maar gelieve dit wel te vermelden. Deze zaken gebruiken we 
maandag 22/11 tijdens het kringmoment. 
 

Na overleg met de directie en collega’s hebben we besloten om 2 cadeautjes 
voor de grootouders te maken. Wie meer pakjes wil, moet hiervoor zelf dan 
aan de slag. Alvast bedankt voor jullie begrip. 
 
 

• 29/11: de kleuters brengen een speelgoedje mee naar school waarover 
ze tijdens het kringgesprek kunnen vertellen en waarmee ze mogen 
spelen.  (Naam opzetten a.u.b.) 

 
• Reclamefolders van speelgoed zijn ook altijd welkom (of verhalen van 

Sinterklaas en Piet). 
 

 
 
Wie thuis zaken heeft die te maken hebben met onze klasthema’s of iets 
komen demonstreren in de klas: ALTIJD WELKOM! 
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