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Lieve ouders, 

Zoals we tijdens de infoavond al verteld hebben, zijn we gestart met de 

leermomenten rond taal en rekenen! Doordat we de kleuters nu in kleine groepjes 

verdelen en specifieke doelen trachten te bereiken, merken we nu al dat het heel 

veel voordelen heeft om zo te werken. 

Het leren verloopt nog altijd heel speels maar de kleuters krijgen op deze 

manier nog meer kansen. Er wordt heel doelgericht gewerkt! 

Zowel de kleuters als de juffen genieten ervan. 

Tijdens de taalmomenten zijn we nu vooral bezig met gerichte luisteroefeningen 

want goed luisteren daar begint alles mee. b.v. een paar instrumenten beluisteren 

en na afloop de instrumenten nog kunnen aanwijzen die ze gehoord hebben 

zonder dat ze mogen kijken.  

Tijdens de rekenmomenten zijn we met tellen bezig en met meer, minder en 

evenveel. 

We willen de kleuters graag laten kennismaken met het kleurenmonster. 

Dit is een monster dat zoals de kleur het al doet vermoeden, elke keer een ander 

kleurtje aanneemt. Dit gaat gepaard met verschillende gevoelens. 

Daarover gaan wij dan ook leren: over kleuren en gevoelens. 

We kijken of we deze gevoelens herkennen en we gaan op zoek naar allerlei 

kleuren. 

We gaan zeker ook een kleurenmonster knutselen, eentje dat ons helpt als we 

boos zijn. 

We beluisteren een verhaal over het kleurenmonster dat naar school gaat. 

Maar er gaat van alles mis… 

We gaan ballonnen waarnemen en ermee spelen…..En nog veel meer ik ben er 

zeker van dat het weer drie topweken worden. 

Groetjes Juf Rebecca 

Ik heb  al veel familiefoto’s ontvangen! Dank je wel daarvoor maar er zijn nog 

enkele kleuters waar ik nog geen foto’s van gekregen heb. Indien het moeilijk is 

om ze af te printen mag je ze altijd doorsturen naar de school 

tcentrum@houthalen-helchteren.be  of naar mijn gsm doorsturen 0479/204421 

Ook zijn er nog enkele kleuters zonder turnpantoffels. Deze mag je ook 

meegeven. We turnen op maandag en dinsdag. 
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Er zijn heel wat kleuters met een drinkbus en die lopen geregeld uit. De kleuters 

hebben eigenlijk geen drinkbus nodig, ze krijgen op school zuivere bekers en 

water van de juf. 

De fietsdag is vanaf nu elke week op vrijdag.  

De kleuters mogen dan hun fiets en helm voorzien van naam meenemen. 

 

Groetjes 

Juf Rebecca 
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