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Thema: Moederdag van 03 mei 2021 tot en met 11 mei 2021.
(12-13-14 mei is er geen school)
Dit wordt een leuke week rond de “mama’s”!! Hieronder een ‘kort ‘overzichtje van wat
jullie kleuter allemaal gaat doen.
Waarneming: foto’s van mama. De kleuters bespreken de foto van mama die ze hebben
meegebracht. Welke kleur haren heeft mama, heeft ze lange haren? Wie zijn mama heeft
er schmink op haar gezicht enz. De juf stelt vraagjes rond ‘mama’. Zo komen de kleuters
tot een gesprekje. Ook worden de mama’s vergeleken en kunnen we sorteren op basis van
een eigenschap. Ook bespreken we de foto’s waar jullie samen op staan, kleuters vertellen
wat ze zien en de juf stelt gerichte vraagjes over de ‘gebeurtenis’ of situatie.

!!Maandag:
Je mag je kleuter foto’s van mama meegeven, verschillende foto’s waar je
samen met je kapoen op staat bv. in de speeltuin, op het strand, in je tuin,
in je huis…. Zo kunnen de kleuters vertellen over wat jullie samen aan het
doen waren…
Tip: Je kan de foto’s bundelen met een nietje, kaftje…. zo blijft alles mooi
samen.
vb. van foto’s

Waarneming:
Handtas van mama: je mag je kleuter een handtas meegeven met allerlei spulletjes in van
jou (bv. zakdoekjes , een oude portemonnee, ….laat je fantasie maar de vrije loop!)
Kleuters genieten van het verrassingseffect…. Wat zou mama er allemaal in gedaan
hebben? We gaan een gesprekje aan over deze spulletjes… Waarvoor worden ze gebruikt,
enz.

!!! Je mag je kleuter een handtas meegeven van jezelf met allerlei
spulletjes in (bv. zakdoekjes, portemonnee met misschien nepcentjes,
kaartjes die je niet meer gebruikt….laat je fantasie maar de vrije
loop! Gelieve wel alles goed te voorzien van naam!

We spelen ook een handtassenspel.
We leren een versje voor moederdag..
Natuurlijk gaan we ook iets leuks knutselen voor onze lieve mama zodat we een cadeautje
kunnen geven op moederdag.
De juffen gaan het verhaal ‘Mama kwijt’ dramatiseren.
Donderdag gaan we elkaar schminken want dat doen mama’s toch ook soms…
Benieuwd of onze kleine schminkertjes al veel gezien en geleerd hebben van het kijken
naar mama
Natuurlijk gaan we ook onze handjes eens verwennen, insmeren, nageltjes lakken….
Op een schilderblad gaan we een ‘mama in bad’ knutselen door te schilderen, stikkers te
kleven, enz…
Deze leuke verhaaltjes komen aan bod: Lieve mama, Raad eens hoeveel ik van je hou, Mama
kwijt…….
https://www.youtube.com/watch?v=q8_dQndsBjA
Via deze link kan je het filmpje bekijken van ‘Mama kwijt’.

Dankzij jullie medewerking wordt het een toffe week!
Dankjewel, de juffen!
Op 10 en 11 mei gaan we 2 dagen verwerkingsactiviteiten doen rond het thema
moederdag.
Maandag zouden we de kleuters graag in kleine groepjes hun eigen ervaringen laten
vertellen over moederdag. Ook gaat de juf in op gelijkenissen en verschillen over die
dag. Zo kunnen kleuters inpikken op wat hetzelfde is bij hen of net verschillend.

Hiervoor doen we nog eens beroep op jullie medewerking om foto’s mee te
geven van zondag …bv. je kleuter die het pakje afgeeft, het versje leest,
wat jullie eventueel nog leuk gaan doen/eten op deze speciale dag.
Zo leren we kleuters terugblikken en leren ze hierover vertellen.

Maandag mag je deze foto’s meegeven.
We spelen een memory rond het verhaal ‘Mama kwijt’, maken een puzzel van een
‘moederdagfoto’ , spelen een voelspel met spulletjes uit de handtas en nog zoveel meer!
De juffen kijken er alvast naar uit!

