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Weekbrief: 08.11.21 t.e.m. 12.11.21
Thema: Licht en donker (K2/3)
Deze week gaan we samen met de kleuters op ontdekking in
het donker. We leren hoe we op verschillende manieren licht
kunnen maken/krijgen. Zo hebben we het over dag en nacht.
We hebben het ook over de maan en sterren. We gaan met
de zaklamp op zoek naar voorwerpen en afbeeldingen.
Doorheen de week leren de kleuters verschillende tegenstellingen:
•

licht – donker, aan – uit. We doen deze week verschillende waarnemingen. Zo
gaan we bijvoorbeeld naar een donkere ruimte, doen het licht aan en uit. We
spelen met de zaklampen. We doen ze aan en uit. In het donker gaan we met de
zaklampen opzoek naar voorwerpen. We steken kaarsjes aan en blazen ze uit.

•

dag – nacht: Wanneer is het licht? Wanneer is het donker? Wat doen we als het
licht is en wat doen we als het donker is.? Wat vind je leuk, licht of donker? De
juffen spelen een schimmenspel: ”Welterusten kleine beer.”

•

zwart – wit: we spelen een wiskundig spelletje, zoek de juiste schaduw.

•

zon – maan: we spelen een bewegingsspelletje.

We knutselen deze week in verschillende stappen een nacht schilderij en gebruiken
zelfs lichtgevende verf.
We gaan met fluo sticks dansen in het donker.
Om de activiteitjes voor iedereen leuk en leerrijk te maken, vragen we jullie om
volgende materialen op dinsdag mee te geven aan je kleuter.:
•

1 zaklamp, goed voorzien van een naam. De zaklamp blijft heel de week in
de klas.

•

verschillende soorten lampjes en lichtjes op batterijen en stroom zoals: leds,
tafellamp, fietslamp, spot,…

•

fluo sticks

We rekenen op jullie medewerking en kijken al enthousiast uit naar volgende week!
Met vriendelijke groetjes
Juf Nathalie en Juf Katie

