
  

 

 

 

 

 

Guldensporenlaan 13 

3530 Houthalen-Helchteren 

Tel: 011/49.23.90 

Email: tcentrum@houthalen-helchteren.be 

Website: www.school-tcentrum.be 

Week van 24-28 oktober 2022: thema: heksjes, spinnen en pompoenen. 

Beste ouder(s), 

Maandag kijken we een filmpje van Heksje Mimi. De kleuters mogen die  

eerste dag van de week naar school komen, verkleed als heksje.  Hiervoor 

moet je zeker niets speciaals gaan kopen! Een zwart kleedje, of de 

haartjes kleuren met een spuitbus (paars, zwart..) een spinnetje op 

het gezicht schminken, een heksenhoed, een cape… 

We gaan ook de spinnen waarnemen, hoeveel poten hebben ze, hoe zien ze eruit. Ook 

mogen de kleuters hun gevoelens benoemen: zijn ze bang of niet bang? We oefenen de 

schrijfmotoriek door een spinnenweb te maken. We kijken naar het filmpje: De spin die 

veel scheetjes laat !! 

Jullie mogen ook samen met je kleuter op zoek gaan naar spinnen. Deze mogen jullie 

MAANDAG in een doosje of bokaal met gaatjes in het deksel meegeven met je 

kleuter. 

 

Donderdag gaan we pompoenen wassen. Kleuters genieten van het handelend bezigzijn. 

Als jullie gewone pompoenen of sierpompoenen in de tuin hebben mag je dit 

meegeven aan je kleuter. We gaan ze ook waarnemen door dieper op de pompoenen in 

te gaan nl. de kleur, grootte, het gewicht. En sorteren we de pompoenen: groot-klein 

Ook knutselen we een bijzondere pompoen. Van de lekkere oranje pompoenen gaan we 

pompoensoep maken. De kleuters helpen met het snijden van de groentjes en genieten 

daarna samen van het opeten van de soep. 

Vrijdag mogen de kleuters verkleed naar school komen in Halloweenthema. We 

houden een feestje en drinken lekkere soep. 

Mee te brengen/te doen: 

• Maandag: Kleuter mag als heksje verkleed komen + spinnen in een potje 

voorzien met gaatjes en deksel 

• Woensdag of donderdag: pompoenen en/of sierpompoenen als je deze in de 

tuin hebt (het is niet de bedoeling dat je deze gaat kopen) 

• Vrijdag: kleuter mag verkleed naar school komen in het Halloweenthema 

Dankjewel voor jullie medewerking       

Woordjes die we deze week veel gebruiken en jullie thuis ook mogen gebruiken : 

De heks, de spin, het spinnenweb, de pompoen, de pompoensoep, verkleden 

 

Vele lieve groetjes 

Juf Nathalie, juf Karine, juf Sandra en juf Kim 
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