
  

 

 

 

 

 

Guldensporenlaan 13 

3530 Houthalen-Helchteren 

Tel: 011/49.23.90 

Email: tcentrum@houthalen-helchteren.be 

Website: www.school-tcentrum.be 

Week van 7- 11 november  2022: thema :licht en donker 

 

Deze week gaan we samen met de kleuters op ontdekking in het donker.  We 

leren hoe we op verschillende manieren licht kunnen maken. We starten met 

een activiteit: ”Lichtje aan, lichtje uit”. Er liggen allemaal verschillende lampjes in 

de kring. De kleuters experimenteren met het aan -en uitdoen. 

We koppelen hier ook een woord-/luisterspelletje aan: Als de juf ‘donker’ zegt 

doen de kleuters hun lichtje uit als de juf ‘licht’ zegt doen ze hun lichtje aan. 

Je mag je kleuter een lampje meegeven met of zonder batterijen. 
 

We gaan ook een lampion knutselen. Hiervoor mag  je een theelichtje meegeven aan je kleuter zoals 

hieronder: 

 

 

 

 

Dinsdag gaan we in een donkere ruimte spelen met de glow- sticks. We ontdekken dat dit licht geeft, 

benoemen de kleurtjes… laten de sticks bewegen, maken een armbandje ervan… 

 

Woensdag leren we over dag en nacht. We gaan we prentjes sorteren die bij de nacht of de dag 

horen. En schilderen we de nacht. We luisteren naar het verhaaltje van Jules wil niet slapen. 

 

Donderdag doen we een wiskundige activiteit rond de logeerkoffer. Wat zit er allemaal in? De 

kleuters benoemen de dingen die in de logeerkoffer zitten. 

Dit doen we eerst met concreet materiaal. Daarna gaan we op papier oefenen :de kleuters sorteren 

de gekleurde spulletjes in de juiste kleur logeerkoffer. 

We kleuren nog sterretjes en een maan die we kleven op de nacht die we geschilderd hebben. 

Wij leren deze week het liedje aan van Lieve sterren , lieve maan… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XAVgM5GHDo 

 

Woorden die deze week vaak aan bod komen en die jullie ook thuis mogen gebruiken zijn: 

Licht, donker, de dag, de nacht, de maan, de zon, de sterren 

 

Vrijdag is het geen school! 

 

Met vriendelijke groeten 

De juffen van K2/3 
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