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Week van 8 tot 12 februari 2021. 

Thema: Carnaval 

 

Maandag vinden we Jules niet in de klas!! Waar is hij toch? Maar wacht eens.. Wie is die clown daar? 

Het is Jules die een clownsmasker op heeft. Het is Carnaval.. dan doen we gek, zetten we maskers op, 

verkleden we ons… 

De kleuters mogen hun meegebrachte masker ook laten zien en opzetten. We bespreken de 

verschillende maskers! Gelieve je kleuter een masker mee te geven voorzien van naam zodat er 

geen misverstanden kunnen ontstaan. 

         

We knutselen een toffe clownsdas waarbij we onze kniptechniek nog eens oefenen. 

De juffen gaan een toneeltje spelen…Er is een carnavalsfeest en de juffen zijn verkleed. Sommige 

juffen willen zich als clown verkleden. Maar wat hebben we dan nodig om eruit te zien als een 

http://www.school-tcentrum.be/


clown? De kleuters zien verschillende pakken en verkleedkleren van een clown. De juffen kunnen 

maar niet kiezen wat ze aan willen doen. 

We knutselen een clown en gaan ook de fijne motoriek oefenen door de krullen van de clown te 

tekenen in scheerschuim met verf. Van deze gekke haren maken we een afdruk met een blad . 

We vertellen ook verhaaltjes: Jules viert carnaval, Anna viert carnaval… 

Natuurlijk gaan we ook experimenteren met confetti en serpentines. We doen deze in de ontdekbak 

en gaan er potjes, flesjes.. mee vullen. Ook kleven we de confetti op een leuke clown.. Dit doen we 

woensdag. 

Je mag je kleuter confetti en serpentines meegeven. 

 

 

Donderdag is het gekke kleren- en harendag. Je kan het zo gek niet bedenken, alles kan en mag op 

deze dag! We gaan deze gekke kleuters eens goed bekijken en vertellen wat we allemaal zien! 

Je mag je kleuter zijn/haar haren gek versieren, een kleurtje geven, gekke voorwerpjes indoen en 

ook gekke kleren aandoen! We kijken uit naar de gekste combinaties van kleertjes! 

Hier beneden enkele tips ;-) 

      

   

Vrijdag is het carnavalsfeest!  

We gaan een modeshow houden met al die leuk verklede kindjes. 



Ook eten we Brusselse wafels met slagroom en confettihagelslag. 

Je kleuter mag verkleed naar school komen! 

 

 

Meebrengen: 

Maandag: een masker 

Woensdag: confetti en serpentines 

Donderdag: gekke haren- en klerendag 

Vrijdag: Je kleuter mag verkleed naar school komen. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

De juffen van K2-3 AB 

 


