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Maandbrief december derde kleuterklas 
 

Schooljaar   2021-2022 

week 1 + week 2  (29/11 – 10/12) 

Thema : Sint en Piet 
‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…’  We leven toe naar 6 

december!  

In de boekenhoek kunnen we speelgoedcatalogi inkijken (breng gerust catalogi 

mee), alsook prentenboeken rond Sinterklaas. De puzzelhoek wordt tijdelijk 

omgebouwd tot ‘Sinthoek’  waarbij we ons kunnen verkleden als Sinterklaas of Piet.  

We spelen het Sinterklaas-ganzenbordspel. We knutselen en tekenen rond Sinterklaas 

en Piet. A.d.h.v. het verhaal van Sint-Nicolaas de bisschop van Myra, voelen we ons 

uitgenodigd (door anderen, de Andere) om goede, zinvolle dingen te doen. We 

leren passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren, zoals 

lichtbronnen om schimmenspel te maken, cd-speler voor Sinterklaas-muziek, 

reclamefolders om collages te maken, V-Techfototoestellen om verklede kleuters te 

fotograferen,… 

We oefenen rond  taalbeschouwelijke termen als klank en rijm, spelling en 

interpunctie (afzonderlijke letters herkennen zoals de ‘S’ van Sint en ‘P’ van 

piet, zowel auditief als visueel). 

Zondag 28 november startte de Advent. We ontsteken de eerste en de 

tweede kaars en zo beginnen we stilaan uit te kijken en af te tellen naar 

Kerstmis.  

Woensdag 8/12:  les 4 van Raket: Werken rond basisgevoelens. 

 
week 3 + week 4 (13/12 – 24/12) 

Thema : Kerstmis 
De derde en vierde kaars van de adventkrans worden 

aangestoken. We focussen ons bij dit thema op de godsdienstige ontwikkeling, 

waarbij we het kerstverhaal vertellen, dramatiseren, verder uitdiepen. We maken het 

stil bij de adventkrans en de kerstboom. 

Bij de kerstbomen en –versiering in de klas en in de schoolomgeving stimuleren we 

onze zintuiglijke ontwikkeling door gericht en intens waar te nemen (vooral ruiken en 

voelen). We oefenen op vloeiend schrijven door guirlandes te tekenen in een 

kerstboom, lussen van een strik, kerstballen versieren met bolletjes, golfjes, rechte 

lijnen, boogjes,… 

We gaan bij de kerststal de muzische bouwsteen ‘BEELD’ beleven, herkennen, 

onderzoeken en hanteren door te experimenteren met ruimte (op, onder, 

bovenkant, figuren dichtbij, veraf, rechterkant, linkerkant,…), 

compositie (vol, leeg, patroon door herhaling), vorm (vierkante, 



driehoekige, ronde kerststal, personages in de kerststal met geometrische figuren, 

(omtrek)lijnen, lichaamsvormen,…) 

We verwerven inzicht in ruimtelijke oriëntatie en relaties door de adventkrans en de 

kerststal vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. We schatten, meten en 

rekenen met kerstslingers waarbij we het begrip lengte als ‘hoe lang is iets’ gaan 

onderzoeken.  

Woensdag 22/12: les 5 van Raket: Introductie probleem oplossen en leren stoppen. 

 

               !!! 
Als je thuis spulletjes, boeken, prenten, verkleedkleren, … hebt die iets te maken 

hebben met het thema waarrond we werken, mag je die altijd meebrengen naar de 

klas. Vergeet er niet je naam op te zetten ! 

   !!! 

 

 

De jarigen van deze maand : 
6 december : Sinterklaas 

                      15 december : Maeva 

                   17 december : Ellis     

                       23 december : Hudha         

                     26 december : Matz 

 

Varia 
■  donderdag 2 december: breng een schoen mee (er mag een wortel in…) 

■  vrijdag 3 december: Sinterklaasbezoek op veilige (corona)afstand  

■  kerstvakantie van maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 

 

 

 

!!  Deze maandbrief geeft enkel de grote lijnen weer en is een  

planning die kan veranderen omwille van o.a. actualiteit, interesse 

van kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige kinderen. 
 

 

 

  

 
Juffen Anja’s 


