KLEUTERKRIEBEL
PEUTERKLAS
VAN 11 TOT EN MET 15 FEBRUARI 2019

THEMA: DE BAKKER (WEEK 2)

MAANDAG

DINSDAG

Ollie heeft vandaag zoveel honger! Misschien kan de bakker hem helpen?
De juf heeft een oven, een echte mixer, .. meegebracht naar de klas, wat kunnen we daar
nu mee doen? De bakker toont ons wat hij allemaal kan maken.. En dat zijn niet alleen
broden maar ook taarten, koekjes, cake, pannenkoeken, cupcakes, koffiekoeken.. We
proberen dit zelf uit in onze poppenhoek. We knutselen ook verder aan onze kledij van de
bakker.
Er ligt een blinddoek in de klas.. We proberen dit eens aan te doen bij een kindje van onze
klas. Nu gaan we proeven! Wie kan er een koffiekoek, boterham met choco, .. herkennen
door enkel te proeven? We maken ook zoutdeeg met bloem, zout, water en een beetje
olijfolie en proberen om net zoals de bakker ‘croissants en taartjes’ te maken. Deze laten
we nadien drogen.
Vandaag speelt de juf tik-tak voor ons waarin de bakker allerlei lekkers voor ons gemaakt
heeft. We proberen ook om de verschillende voedingsmiddelen juist te sorteren en turnen
met juf Els.

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

In onze kring liggen allerlei boekjes maar het zijn heel speciale boekjes. Het zijn
kookboeken! We kijken erin zoals een echte bakker en zoeken iets wat we willen maken.
Ollie zou heel graag koekjes bakken! We gaan aan meteen aan de slag en maken echte
koekjes. We kneden het deeg, maken mooie vormpjes en stoppen in de oven. Spannend..
zouden onze koekjes gelukt zijn? In de namiddag turnen we ook met juf Els
We sluiten ons thema af met een lekker ontbijt in de klas!
De juf zorgt voor verschillende broden en lekkere chocoladepasta, confituur of smeerkaas.
We mogen zelf kiezen wat we eten en proberen om met een mes onze eigen
boterhammetjes te smeren.

BOODSCHAP VAN DE JUF:
-Graag deze week één oude, witte t-shirt meegeven (mag te groot zijn) om mee te knutselen.
Fijn weekend!

Lieve groeten, van de juffen.
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