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Week van 1 tot en met 10 september 2021.
Thema:
Deze week stappen we het nieuwe schooljaar in!
Hopelijk hebben jullie genoten van de vakantie en hebben
jullie nu veel zin in het komende schooljaar.
Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en spannend, ook voor ons! Daarom gaan we in de eerste
weken activiteiten doen om elkaar nog beter te leren kennen
We beginnen rustig aan zodat we alles en iedereen goed kunnen leren kennen, waaronder ook onze
klaspop Jules. Sommige kleuters kennen Jules natuurlijk al en kunnen hem voorstellen aan de nieuwe
kleutertjes.
We ontdekken stilaan vaste routines en klasgewoontes.
Hiervoor gebruiken we onze daglijn zodat we zien dat elke dag er ongeveer hetzelfde uitziet.
We spelen samen met de juf in de poppenhoek, spelen met de grote blokken, puzzelen, ……en leren
zo spelenderwijs ook afspraken in de verschillende hoeken..
Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar welke dag het is (zie liedje dagen van de week) als we in
het klasje zijn en bekijken we het weer(weerkalender).
Om thuis ook een beetje mee te zijn met de kleur van de dag knutselen we met de kleuters de
weekkalender met allerlei technieken zodat jullie deze thuis kunnen ophangen.
Zijn jullie benieuwd naar het kenteken dat je kleuter gaat kiezen? Dat staat deze week ook te
gebeuren!
Thuis kan je misschien samen met je kleuter het liedje ‘Goedemorgen’ en ‘Tot morgen’ zingen want
samen met alle andere kleuters en de juf gaan we deze liedjes leren. (zie liedje Goedemorgen en Tot
morgen)
https://www.youtube.com/watch?v=dRVNeU2Uv8o
Wij zingen bij het woordje kind een naam van een kleuter van onze klas.
https://www.youtube.com/watch?v=y3J92xeJEt8
De juffen dramatiseren een verhaaltje van Jules en zijn schooltas en daarna gaan we de schooltassen
bewonderen van jullie kapoen. Ze mogen erover vertellen, benoemen wat erin zit enz. Hoe gaan de
schooltasjes open? We vergelijken met de schooltas van Jules, van de juf… hoe ziet deze eruit? Wat
zit daarin?
We maken een 3D schooltas door een zak te schilderen, kleuters leren het penseel afstrijken, het
juiste penseel in het juiste potje terug te zetten…. En ze versieren met ze ook met stickertjes…
Ook doen we een raadsel/puzzelspel hierrond…. De juf legt stukken van afbeeldingen(bv van een
boterhamdoos, van een tutje, van een fruitdoos) op de grond en de kleuters proberen zo snel
mogelijk voor de puzzel af is de afbeelding te benoemen.
Verder zullen we het verhaaltje van” Jules gaat naar school” op verschillende manieren horen
vertellen ..

Guldensporenlaan 13
3530 Houthalen-Helchteren
Tel: 011/49.23.90
Email: tcentrum@houthalen-helchteren.be

Website: www.school-tcentrum.be

Je ziet ,we hebben heel wat leuke activiteiten voorzien met jullie kapoen, maar natuurlijk…… missen
zal hij/zij je af en toe ook wel doen!
Als jullie tegen maandag 6 september een gezinsfoto meebrengen, zal dat jullie kapoentje zeker goed
doen!
Dit mogen ook losse foto’s zijn van alle mensen/dieren die voor jou kleuter belangrijk zijn.
Op maandag en dinsdag hebben onze kleuters turnen. Gelieve je kleuter dan gemakkelijke kledij aan
te doen zodat ze vrij kunnen bewegen.
Meebrengen:
*Gezinsfoto/blad met allerlei foto’s op maandag 6 september.
*Turnpantoffeltjes met naam , als je ze nog niet gekocht hebt zijn deze met velcro het handigst
voor onze kleine vingertjes.

*Is je kleuter nog niet zindelijk gelieve dan pampers, natte doekjes en reservekledij mee te geven
alles goed voorzien van naam.

Geen optrekpampers of luierbroekjes.
Als je kleuter af en toe nog een ongelukje heeft mag je ook reservekledij meegeven.
De juf voorziet een plaatsje om deze kledij te bewaren. Indien uw kleuter een ongelukje heeft
gehad mag u deze kledij uitwassen en terug meegeven.
Reservekledij die we meegeven:
Broeken (jongens, meisjes( of legging))
Onderbroekjes, onderlijfje
T -shirt (korte of lange mouwen),truitje
Sokken.

