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Week van  27 september tot en met 1 oktober 2021. 

Thema: appels en peren. 

 

De week begint met een lokale verlofdag.  

 

Dinsdag gaan we op uitstap naar de appelboomgaard. Dit is 

een hele beleving voor de kleuters…voor sommige kleuters is 

het de eerste keer dat ze in een grote bus zitten. Het is een 

heel ritje tot aan de boomgaard maar door de grote ramen van de bus kunnen we heel wat zien, en 

genieten we van het uitzicht. 

In de appelboomgaard ontdekken we al de appelbomen die in verschillende rijen staan, zien we de 

appelplukkers aan het werk en mogen we zelf ook appels plukken en natuurlijk ook proeven.  

Daarna gaan we onze boterhammetjes opeten in de picknickweide, daar zien we ook een wijngaard 

en heel wat diertjes. Ook zien de kleuters andere fruitbomen staan in deze picknickweide, en kunnen 

we vergelijken welk fruit er aan deze boom hangt. 

!!Je mag je kleuter boterhammetjes en een koekje meegeven . 

Makkelijke en stevige schoentjes aandoen want we moeten toch een stukje wandelen. 

 

Op woensdag gaan we een waarneming rond appels doen: 

• welke kleur hebben de appels 

• welke appel is dik/groot ,klein 

• we bespreken de appel: schil, steeltje, pitjes, vruchtvlees  

• lekker proeven: welke appel is zuur, zoet, de kleuters merken dat er sap in zit 

 

Hierbij zingen we ook het liedje :Schillen, schillen, appeltjes schillen…. 

Als verwerking gaan we op een groot blad tegen de kast een boom tekenen waarin allemaal appeltjes 

hangen (deze hangen vast met velcro). De kleuters mogen de appeltjes uit de boom ‘plukken’. 

Er stelt zich ook een probleem! Sommige appeltjes hangen hoog, daar kunnen we niet aan… hoe 

lossen we dit op? Kleuters ontdekken dat ze een stoeltje kunnen nemen en zo de bovenste appeltjes 

uit de boom kunnen plukken. 

Hierbij komen ook begrippen als veel, weinig aan bod alsook het tellen van de appels. 

We spelen een poppenspel : Dikkie Dik en de appel 

!!Je mag je kleuter een appel meegeven 
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Donderdag gaan we de foto’s die getrokken zijn tijdens de uitstap naar de boomgaard bespreken. 

De juf probeert zoveel mogelijk interactie op gang te brengen. Er worden vraagjes gesteld, prikkels 

gegeven. De kleuters herkennen de situaties en blikken terug op deze dag. 

Zo wordt de woordenschat rond dit thema op verschillende manieren gebruikt. 

We knutselen ook een appel met allerlei stempelmaterialen. En spelen het spel ‘ Mijn eerste 

boomgaard’. 

 

De laatste dag van de week gaan we een waarneming rond peren doen. Hierbij bespreken we de 

peer net zoals de appel en vergelijken we deze 2 ook nog. 

Als wiskundige activiteit staat er nog sorteren van appels en peren gepland. 

Meebrengen: 

Dinsdag: boterhammetjes, koek 

Woensdag: appel 
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