KLEUTERKRIEBEL
PEUTERKLAS
VAN 18 TOT EN MET 22 MAART 2019

THEMA: LENTEBLOEMEN

MAANDAG

DINSDAG

De juf heeft allemaal bloemen meegenomen naar onze klas. Wat een prachtige bloemen.
We bekijken ze en ontdekken de mooie kleuren die deze bloemen hebben. We ontdekken
zelfs dat er plastic bloemen bestaan! Deze zijn niet echt. Met deze bloemen mogen we
spelen in de poppenhoek. De juf leest ook nog het verhaal ‘de bloemen van Jules’ voor.
In onze klas hangt er een rode, groene, blauw en gele bloem omhoog in de klas. We spelen
een bewegingsspel waarbij we naar de opgegeven bloem moeten springen, kruipen, .. Wie
kan de juiste bloemen terugvinden? Bij mooi weer gaan we vandaag ook nog op zoek naar
allerlei bloemen en planten in onze schooltuin. We nemen er telkens een foto van zodat
we deze in de klas nog eens kunnen bekijken. In de namiddag turnen we ook met juf Els.
Staking!

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Vandaag speelt de juf tik-tak voor ons die in het teken van de lente staat. Ollie en Jules
zitten al klaar met hun schortjes aan. Ze hebben ook allerlei spullen uit de tuin
meegebracht. Jules toont ons het tuinmateriaal en hoe we dit kunnen gebruiken..
We gaan meteen aan de slag en proberen om zelf eens een plantje te zaaien. Wat
spannend! Nu kunnen we elke dag waarnemen of ons plantje al wat gegroeid is. We leren
ook een liedje over ‘zaaien’.
Afgelopen week hebben we zoveel mooie bloemen gezien, we kiezen aan de hand van een
foto wat we zelf de mooiste bloemetjes vinden. We mogen vandaag zelf de allermooiste
bloemetjes schilderen. We spelen ook een memoriespel waarbij we de juiste bloem bij het
juiste blaadje moeten vinden.

BOODSCHAP VAN DE JUF:
-Wie thuis een bloem of plantje staan heeft om waar te nemen, mag deze gerust meegeven naar de klas.
(Deze krijgt u dezelfde dag terug mee naar huis).
-Graag een potje meegeven aan uw kind om een plantje te zaaien.
-Ter herinnering: op 1 en 2 april is het oudercontact (meer info volgt nog)

Lieve groeten, van de juffen.
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