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Week van 15-19 november 2021 

Thema : slapen gaan. 

 

Deze week gaan we allerlei leuke dingen doen rond het 

thema ‘slapen gaan’. 

We bespreken wat Jules allemaal in zijn bedje heeft liggen 

(kussen, dekbed…) en vergelijken dit met ons bedje. De 

juffen spelen mee in de poppenhoek om zo allerlei rituelen 

rond het ‘slapen gaan’ aan te brengen. De pop krijgt  een 

pyjama aan, er wordt een verhaaltje voorgelezen enz. We leggen ook een matrasje ,kussen enz in 

onze klas. 

We spelen ook enkele wiskundige spelletjes, bv dezelfde knuffels zoeken aan de hand van een 

dobbelsteen, tandenborstels tellen, prentjes in een logische volgorde leggen… 

De juffen vertellen het verhaal van Goudlokje en de drie beren waarna de kleuters dan een 

wiskundige activiteit doen. 

 

Op dinsdag mag je je kleuter een foto meegeven van zijn/haar slaapkamer dan kunnen we hierover 

vertellen, vraagjes stellen, vergelijken… 

 

Woensdag mag je je kleuter een pyjama meegeven of eventueel aandoen en pantoffeltjes 

meegeven.(!!goed voorzien van NAAM).De kleuters mogen hun mooie pyjama laten zien, we voelen 

of hij zacht is, verwoorden de kleurtjes en tekeningen die erop staan. 

Natuurlijk leren we ook een liedje aan: ‘Pyjama aan.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=zvm95T-87Y0 

 

Donderdag mogen de kleuters hun knuffel en/of oude tutjes meebrengen naar school (NAAM!)  

De kleuters gaan met hun knuffel in de kring zitten, ook Jules zijn knuffel is erbij. Jules zijn knuffel kan  

niet slapen dus gaan de kleuters op zoek naar oplossingen: schaapjes tellen, slaapliedje zingen, kusje 

geven.. Ze mogen dit ook met hun eigen knuffel doen. Een tijdje later vertelt Jules dat de knuffel niet 

wakker te krijgen is. Ook dan gaan ze op zoek naar een oplossing bv luide wekker. 

We gaan ook een geluidsbron zoeken(knuffel met muziekje). Deze is verstopt in de klas en de 

kleuters mogen om beurt  gaan zoeken. 

Onze oude tutjes gaan we eens gebruiken om te stempelen! Dat wordt leuk! 

We spelen een bewegingsspel met onze knuffels, zo gaan we ze op een laken leggen en bewegen we 

met het laken naar boven en naar beneden. zodat de knuffels op en neer gaan. 
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Vrijdag gaan we onze tandjes poetsen, hiervoor hebben we nodig: 

-tandenborstel 

-beker 

-tandpasta 

Het is nodig dat de naam van je kleuter hierop ( zowel op de tandenborstel, de beker als op de 

tandpasta) staat! 

Enkele voorbeeldjes van verhaaltjes die deze week verteld worden: Anna poetst haar tanden, Het 

nachtlampje van Jules 

https://www.youtube.com/watch?v=_2toqFYdWvg 

 

!!Meebrengen: 

*dinsdag: foto van je kleuter zijn/haar slaapkamer 

*woensdag: pyjama meegeven of aandoen en pantoffels meegeven(NAAM) 

*donderdag: knuffel (NAAM) en oude tutjes 

*vrijdag: tandenborstel, tandpasta en beker(NAAM) 
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