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 Thema: vriendjes/vriendschap. 

 

 

 

Peuters en kleuters zijn ondernemend, nieuwsgierig, ontwapenend EN ongelooflijk lief! 

Ook al zijn ze nog zo klein, toch ontstaan er soms al innige vriendschappen in ons klasje.  

Peutervriendschappen zijn heel waardevol omdat peuters en kleuters geen remmingen kennen: ze 

slaan spontaan een arm om elkaar heen, kruipen in de kring dicht bij elkaar…wat gaan we genieten 

van dit thema! 

Op maandag komen er ook nog nieuwe vriendjes bij!! We verwelkomen onze nieuwe kleutertjes! 

Voor dinsdag mag je je kleuter een foto meegeven van zichzelf. Deze bespreken 

we, vergelijken we… 

Er zijn heel wat verhaaltjes rond “vriendschap” bv ’ Sorry’ (Norbert Landa en Tim Warnes) , ’Wil jij 

mijn vriendje zijn(Eric Carle)’ , ’Vriendjes(Eric Carle )en nog heel veel meer. Deze verhaaltjes komen 

deze week zeker aan bod. 

Misschien is het ook eens leuk om eens naar de bieb te gaan met je kleuter en op zoek te gaan naar 

boekjes in dit thema. 

Ons versje van deze week is: ”Wij zijn vriendjes.” 

We knutselen een VRIENDJESKEI. 
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Zoek met je kleuter een grote kei en geef dit  dinsdag 

mee naar het klasje. Het is belangrijk dat je kind dit 

bijheeft zo kan hij meedoen aan de activiteit. 

 
De juffen dramatiseren een verhaal over vriendjes die ruzie krijgen. 

Als wiskundige initiatie brengen de kleuters de helften van het gezicht van de vriendjes van de klas 

samen. Tijdens onze waarneming vergelijken we de foto’s van de kleuters.. wat is er anders…wat is er 

hetzelfde… 

We zingen vriendschapsliedjes bv “Vrolijk, vrolijke  vrienden”, ”De vriendjes van de klas,” “…” 

We sluiten de week af met een : “Ik vind je lief feestje/jij bent mijn vriendje-feestje”. 

We maken hiervoor vriendjespizza. 

Hou ook de website in de gaten want hier komt het vriendschapsdansje te staan. 

 


