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Thema : Lichaam: 25-29 januari 2021. 

 

Op maandag zit Jules met een verkoudheid in onze klas. Hij neemt een handdoek om zijn neus te 

snuiten! De kleuters reageren. Hij neemt allerlei foute doeken, bv. een vaatdoek enz. De kleuters 

denken mee en zoeken een oplossing voor dit probleem. Waarmee moet Jules zijn neus snuiten? 

We gaan een gekke wiskundige activiteit doen. Mensen- en dierenneuzen sorteren en identificeren. 

Dinsdag heeft Jules een ongelukje. Hij is verdrietig, want zijn broekje is nat. 

We doen aan wiskundige initiatie waarbij we het juiste onderbroekje kleven bij het juiste onderlijfje. 

Zo identificeren we de juiste kleuren bij elkaar. 

We gaan ook een onderbroekje verven met waterverf. 

Woensdag vullen we ook de waterbak en gaan we experimenteren met zeep, douchegel, bruisballen 
en badschuim. We wassen onze handen, maken schuim enz. 

Hiervoor mag je je kleuter een zeepje of badschuim of douche-mousse of 
badparels of bruisballen of badzout meegeven. Hier gaan we dan lekker mee 
experimenteren. 
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Ook gaan we d.m.v. een interactieve doeplaat rond het thema, allerlei indrukken opdoen en 
verwoorden we waar op de plaat bepaalde geluiden thuishoren.  

Op de laatste dag van de week gaan we een ontdekactiviteit doen ‘Een koud of warm bad.’ 

Jules zit op een koeltas en er zitten allemaal koude dingen in: ijsblokjes, koelelementen en een fles 
water. 

De kleuters halen de voorwerpen uit de koeltas en ze verwoorden hoe deze aanvoelen. Daarna 
krijgen ze een beker met een beetje water in en nemen een slokje. Dan krijgen ze er elk een ijsblokje 
in… Is het water nu kouder? Vervolgens krijgen de kleuters elk een ijsblokje in de hand… Dat is pas 
koud! Ze zullen verbaasd zijn dat het ijsblokje kleiner en kleiner wordt en hun handen nat. Jules wil 
zijn popje wassen. De kleuters helpen met het vullen van het badje, maar de pop schreeuwt:”Dat is 
veel te koud”. Samen zoeken we naar oplossingen.(probleemoplossend denken) Er wordt warm 
water bijgevuld in het bad. Nu gaat het popje graag in bad. 

We gaan onze popjes wassen. Al doende bespreken we hoe het popje gewassen en gedroogd moet 
worden. 

 

Vrijdag is het geen school!!! 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!!  

De juffen van K2-3ab 

 

 


