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Week van 17-21 mei 2021.
Thema: verkeer.
Exploratietocht: het verkeer rond de school: We trekken
onze fluovestjes aan en gaan op straat eens waarnemen wat
we allemaal zien en horen. We zien verschillende auto’s
voorbijkomen, fietsers, een brommer, met wat geluk een bus. Juf geeft prikkels
waardoor de kleuters gericht gaan kijken en luisteren. Bij het zebrapad gaan we
natuurlijk ook een kijkje nemen. De kleuters herkennen de witte strepen. We
leren de juiste verkeersregels aan die bij een zebrapad horen.
Ook in de gang maken we een zebrapad.
Op de automat gaan we samen de voertuigen sorteren per soort: brommervliegtuig-auto enz. Hierbij spelen we een spel waarbij de juf een omschrijving
geeft en de kleuters raden over welk voertuig het gaat.
Dinsdag staat er een bewegingsactiviteit op het programma: fietsen op de
speelplaats van de lagere school. De kleuters mogen hun fiets, loopfiets of
driewieler mee naar school brengen. Hier kunnen ze naar hartelust fietsen.
Ook woensdag doen we dit maar dan een beetje moeilijker en gaan we proberen
een parcours te volgen. Ook oefenen we het stopsignaal (groen is doorrijdenrood is stoppen)
!!Vergeet je fietshelm niet, zonder fietshelm mogen de kleuters niet fietsen.
Voorzie zowel de fietshelm als de fiets goed van naam aub.
We vingerverven met fluoverf een fietshelm of een fluovestje.
Donderdag spelen de juffen een rollenspel: ‘In de bus’
Benieuwd naar welke grappige dingen ze weer gaan meemaken
?
Ook gaan de kleuters hun schrijfmotoriek nog eens oefenen door de wielen van
een bus of auto te tekenen.
De laatste dag van het thema houden we een kringgesprekje over hoe we naar
school zijn gekomen…sommige kleuters zijn met de fiets gekomen, sommige met
de bus, sommige met de auto….Daarna gaan we iets heel leuk doen….we mogen
met de autootjes van de klas door scheerschuim rijden.
Namiddag gaan we dan met de grote auto’s op de speelplaats spelen.
Verhaaltjes die aan bod komen deze week: Anna in het verkeer, Jules op de
fiets, Musti en de autoband.
https://www.youtube.com/watch?v=DiXTrLZAtqU

Hier kan je het verhaal van Jules op de fiets terugvinden.
Tips voor thuis:
• Maak je peuter attent op het zebrapad: daar steken we de straat over.
• Vertel je peuter waar de voetgangers lopen, waar de fietsers fietsen en
waar de auto's rijden.
• Wanneer je in de auto zit, kun je je peuter mee laten kijken of het licht
rood of groen is. Bij rood zegt je peuter 'stop', bij groen 'start'.
• Kijk ook eens naar het luchtverkeer: vliegtuigen, helikopters en
luchtballonnen zijn fantastisch voor peuters om naar te kijken!
• Maar vertel je peuter vooral dat hij niet alleen de straat op mag!
Met vriendelijke groeten
De juffen van K2/3

