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Weekbrief: Jules is Jarig! Van 17/01/2022 t.e.m. 21/01/2022 

 

Jules glundert! Hij is bijna jarig! Hij moet nog 4 keer 

slapen en dan is het zover. Maar hij wil zijn feestje niet 

alleen vieren. Hij heeft voor alle vriendjes van zijn klas een 

uitnodiging meegebracht. Iedere kleuter mag zelf kiezen 

welke uitnodiging hij neemt. De uitnodigingen worden 

uitvoerig besproken. Wanneer en waar heeft het feestje 

plaats, welke uitnodiging heb je gekozen,… 

 

De juf vertelt een aantal keren het verhaaltje over Jules die jarig is. Telkens wordt 

het verhaal op een andere manier verteld: in een kleine groep, klassikaal, d.m.v. 

Tik Tak,… Ook gelijkaardige verhalen worden in de klas verteld. De nadruk ligt op 

de terugkerende woorden zoals: jarig zijn, cadeautjes, een kroontje, een taart, 

kaarsjes uitblazen, feest, versiering,…. 

 

In de klas liggen een aantal kroontjes. Het zijn niet allemaal dezelfde kronen. De 

ene is wat groter dan de andere. Maar welk kroontje past bij welke pop. De 

kleuters passen de verschillende kronen. Meteen komen de begrippen: ‘te groot- 

te klein – deze past’ aan bod. 

 

Ook het blazen wordt geoefend. Zo blazen we kaarsjes uit, blazen we door een 

bellenblazer, blazen we een ping-pong balletje vooruit of houden we door het 

blazen een veertje in de lucht. 

 

Het tellen wordt nogmaals geoefend door het aantal kaarsjes te tellen.  

De kleuters helpen de klas te versieren met allerlei feestmateriaal. Ook dit wordt 

uitvoerig besproken.  

 

Op vrijdag is het dan eindelijk zover. Het feestje van Jules! Maar wat is een 

verjaardag zonder taart!!! De kleuters versieren hun taartje met slagroom en 

snoepjes. En dan wordt het heerlijk smullen en feesten!  

Doorheen de week mochten de kleuters tekeningen maken en deze in de 

verjaardagsdoos voor Jules stoppen. Tijdens het feestje maken we even tijd om  

het cadeautje van Jules te bespreken. 

 

Met vriendelijke groeten 
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