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Weekbrief van 11/01/21 t.e.m. 15/01/21 

We beginnen ons thema ‘Ga je mee naar Papierland?’ Als we maandag in ons 

klasje komen, vinden we een grote hoop krantenpapier. Maar onze Jules is 

nergens te vinden. We ontdekken dat onze vriend zich verstopt heeft onder de 

kranten. We zien dat Jules zijn rugzak nog op zijn rug heeft. Als de juf hem wil 

afdoen wordt Jules boos. Als de juf vraagt wat er aan de hand is, verklapt Jules 

dat hij de verrassing pas straks uit zijn rugzak gaat halen. Eerst wil hij dat de juf 

en de kleuters zich ook onder de kranten verstoppen. Dan wil Jules wel in zijn 

rugzakje laten piepen. Hij tovert de prachtigste gekleurde papieren tevoorschijn: 

glanspapier, papier met bolletjes, gouden papier,…  

De kleuters ervaren dat papier verschillende mogelijkheden heeft. O.a. je kan 

papier kleiner maken door te scheuren, te knippen, te vouwen. Met papier kan je 

proppen maken.  

Ze ontdekken maandag ook dat er een papiermonstertje is in de klas dat niets 

liever doet dan papier eten. De kleuters mogen ook zo’n papiermonstertje maken, 

dat ze met papiersnippers vullen. Ze krijgen de hele week de kans om hun 

papiermonstertje eten te geven.  

In de klas komt er een snipperbak waarin pompons verstopt zitten. De kleuters 

zoeken de pompons, halen ze eruit en zo oefenen ze hun vingervaardigheden.  

Nadat we dit allemaal hebben ervaren, gaan we in de loop van de week over tot 

het oefenen van verschillende technieken:  

- met proppen papier en verf stempelen;  

- van kranten en tijdschriften repels scheuren en kleven; 

- in papier knippen.  
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De juf vouwt hoedjes van papier die de kleuters bestempelen met proppen papier. 

Het gaat zeker een toffe week worden gevuld met veel snippers. 

 

Wat meebrengen: 

 Het is leuk als uw kleuter ook papier in zijn rugzak heeft bv. kranten, 

tijdschriften, mooi papier,… 

 De kleuters brengen ook een lege, droge plastieken fles mee van 1,5 

of 2 L om het papiermonster te maken. 

Groeten 

De juffen van K2-3 AB 

 



 


