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Week van 26 tot en met 30 oktober 2020. 

Thema: Spinnen en pompoenen. 

 

 

 

Maandag beginnen we met een zoektocht naar spinnen. Misschien vinden we ook wel een 

spinnenweb. 

We leren het leuke liedje ‘Marilyn de spin’. (Dit liedje kan je terugvinden op youtube). 

Ook komt er nog eens schrijfmotoriek aan te pas. Dit gaan we doen door een spinnenweb te maken. 

Natuurlijk komt hierin ook een spin voor die we gaan afdrukken met onze handjes. 

De kleuters luisteren naar het verhaal: ‘Joni de spin’. 

!!Jullie mogen ook samen met je kleuter op zoek gaan naar spinnen. Deze mogen jullie in een 

doosje of bokaal met gaatjes in het deksel meegeven met je kleuter. 

Dinsdag gaan we dan de spinnen waarnemen. Hoeveel poten hebben ze? Hoe zien ze eruit? 

Ook mogen de kleuters hun gevoelens benoemen: zijn ze bang of niet bang? 

De kleuters gaan nogmaals de kleuren benoemen en identificeren door het spinnenspel te spelen. 

Woensdag gaan we pompoenen wassen. Kleuters genieten van het handelend bezigzijn. 
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Als jullie gewone pompoenen of sierpompoenen in de tuin hebben, mag je die meegeven met je 

kleuter. 

De volgende dag gaan we dieper op de pompoenen in. We kijken naar de kleur, de grootte en het 

gewicht. We sorteren de pompoenen die we mogen eten of niet mogen eten. 

Ook knutselen we een bijzondere pompoen. 

Hiervoor mogen jullie je kleuter een klein  leeg plastieken flesje meegeven. 

 

Van de lekkere oranje pompoenen gaan we pompoensoep maken. De kleuters helpen met het 

snijden van de groentjes. Daarna genieten we samen van de lekkere soep. 

Vrijdag mogen de kleuters verkleed naar school komen in halloweenthema. We houden een 

feestje en drinken lekkere soep. 

 

Mee te brengen: 

Dinsdag: spinnen in een potje voorzien met gaatjes in het deksel 

Woensdag: pompoenen en/of sierpompoenen als je deze in de tuin hebt. Het is niet de bedoeling 

dat je deze gaat kopen. 

Donderdag: klein leeg flesje  

Vrijdag: kleuter mag verkleed naar school komen 


