Beste ouders,
Ons eerste thema van het nieuwe jaar: Brrrr, het is koud!
werd de vorige weken volop beleeft in de klas.
Nederlands:
Verhaal: Jules in de winter
Kikker en de sneeuwman, Kleertjes aan
met Fien en
Milo, De
kleertjes van
Karel
Woordveld
rond de winter
en winterkledij (zie schrift)
Waarneming: winter/zomerkledij,
verschillende sluitingen (rits, knoop met
knoopsgat, drukknopen
Zoekboek: Rik in de winter
Vers: Het weer (zie schrift)
Knutselen:
Eerste kleuterklas:
De sjaal van Jules (patroon verder zetten)
De streepjessok (ieder streepje een
andere kleur)
Sorteren en kleven van de
sokken volgens kleur (7
verschillende kleuren)
Sneeuwvlokjes tekenen
(rond)
Peuterklas:
Grote wanten schilderen
Sorteren en kleven van de sokken volgens
kleur (4 verschillende kleuren)
1ste kleuter en peuterklas:
experimenteren met scheerschuim
(sneeuwvlokjes tekenen)
schilderen met verfijsjes
stempelen met witte verf op zwart papier
Een hartenarmband maken voor
Valentijn

Turnen:
Bewegingen
nadoen van de
ijsbeer.
Rollen in de
sneeuw.
Winteraerobic

Sponsorloop op dikke truiendag voor het
goede doel.
Muzisch bewegen:
Schrijfdans: de sneeuwvlokjes
de wanten
groot bewegen:
met de armen draaien, één per één en
afwisselend, tekenen rond de vingers en
de duim
op papier:
Ronde sneeuwvlokken tekenen bij de
sneeuwman
ronde vormen tekenen in het
scheerschuim
Schaatsen op het “ijs”
op muziek van Let it go van Frozen en
Vivaldi's winter (the piano guys)

Tik tak:
rond de
winter.

Wiskunde:
Een korte of lange sjaal
2 kousen = 1 paar
2 schoenen = 1 paar

HIEP HIEP HIEP HOERA:
Ontdekken:
Voor Luul (3 jaar)
Verfijsjes maken
voor Mira (4 jaar)
Allerlei potjes vullen met water en
en voor Philine (4jaar)
voorwerpen en dan in de diepvries.
Een gelukkige verjaardag!!
Hoe krijg ik de voorwerpen uit het ijs?
Hoekenwerk: extra aanbod in thema
Schrijfhoek: verschillende kleurplaten rond winterkledij, de sneeuwman, winter
Ontdektafel: allerlei verschillende knopen groot en klein, sneeuwvlokjes
Tafels: kleikaart met wanten, sjaal en muts, kleikaarten met de grote sneeuwman
Tafels: grote knopen rijgen aan een touw, kousjes ophangen aan het wasrek, lange
sjaal maken met de schakels
Boekenhoek: allerlei boeken rond de winter en winterkledij
Verkleedhoek: truien, wanten, handschoenen (zelf leren aantrekken)
Onthaalhoek: looseparts. Met allerlei kleine voorwerpen de sjaal, muts en wanten
versieren.
Gezellig samenzijn:
Zelfredzaamheid:
De koude handen verwarmen!
De rits van onze jas: open en dicht
Warme chocolademelk maken (witte en
(ritsdiploma)
bruine) met slagroom.
Wie het al goed kan, kreeg zijn/haar
Snoezelen
ritsdiploma in het schrift gekleefd.
Beebot:
Op stap!
met de bus naar
Kennismaken met de
Finlandia in
beebot.
Gullegem.
Ijsglibberen!!

VOLGEND THEMA:

Daar zit muziek in!!
Juf Melanie en juf Melissa

