Beste ouders,
De voorbije weken maakten we in de klas kennis met het
kleurenmonster. Elke week leerden we een nieuwe kleur
met bijhorende emotie kennen. Ook Jules trok steeds zijn
bijhorende outfit aan!

Taal:
-Verhalen:
 Het kleurenmonster
(boek + verteltas)

 Ik ben verdrietig

Wiskunde:
Voorwerpen sorteren volgens het
kleur van het kleurenmonster
 Kennismaken met de begrippen vol
en leeg: potjes vullen en legen

Extra aanbod in thema:
-Boekenhoek: verhalen en prenten
rond gevoelens, kleurenmonsters
-Schrijfhoek: experimenteren met de
kleuren geel en blauw.
- Blokkenhoek: bouwen met allerlei
gele en blauwe blokken
- Fijne motoriek: kralen rijgen op een
touw of op een stokje, insteekfiguren,
steekparels
Magneetbord: Flessen vullen met gele
en blauwe magneten
HIEP HIEP HIEP HOERA:
We vierden de verjaardag van alle
kleuters die jarig waren
in de maand
JANUARI.

Turnen:
 Gevoel blij:
Vliegen als vogels, spelen met de
hoepels (=nest)
Gevoel verdrietig:
Het regenlied met
hoepels ( =
plassen)

Welkom aan onze nieuwe vriendjes:

Dikketruiendag met sponsorloop
Ook de allerkleinsten liepen enkele
toertjes mee
tijdens de
sponsorloop.
Dikke duim!!

 tellen tot 4

Muziek en beweging:
Samen bewegen op
blije en droevige
muziek met gele en
blauwe linten.

Tik tak:
Met de kleurenmonsters en hun
verschillende
kleuren.

Crea:
Schilderen met gele verf
Gele bollen kleven
 Kleuren met geel krijt
 Kleuren met blauw
wasco/kleurpotlood

Snoezelen:
Tot rust komen in de klas. Muziek
maken op de rug van ons vriendje met
ritmestokjes. (= regendruppels)

HIEP HIEP HIEP HOERA VOOR MATS!!
Ook Mats mocht 3 kaarsjes uitblazen.
Gelukkige
verjaardag Mats!!

DIVANO GABRIELLA ALESSIO
KROKUSVAKANTIE:
We zien elkaar terug op maandag 22 februari 2021 in onze nieuwe school met
een officiële opening! Vergeet jullie feest-outfit niet!! (zie uitnodiging!)
Prettige vakantie!!

Groetjes
Juf Melanie
Volgend thema:
De eerste week na het krokusverlof maken we eerst kennis met onze nieuwe
vriend Jesse om daarna verder te werken rond het kleurenmonster ROOD!

