KLEUTERKRIEBEL
1STE KLEUTERKLAS
VAN 11 TOT EN MET 15 FEBRUARI 2019

THEMA: DE BAKKER (WEEK 2)

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

De voorbije week mochten de kleuters reeds experimenteren met bakkersmateriaal, maar
een oven ontbrak nog. Jules heeft een echte en een speelgoed oven meegebracht. We
kijken en vergelijken deze en de juf toont even hoe we dit kunnen gebruiken tijdens ons
rollenspel in de bakkershoek. Als bakker hebben we ook nog een short nodig, dus tijd om
onze T- shirts te beschilderen.
Vandaag gaan we onze echte oven gebruiken, maar eerst moeten we natuurlijk nog iets
maken. Jules heeft bloem, olie, water en zout mee. We moeten elk ingrediënt goed wegen,
alles bij elkaar voegen en dan kneden maar! We maken zoutdeeg, experimenteren er mee
en als slot maken we een mooi stokbrood, een croissant, een koffiekoek,… en deze gaan
dan de oven in.
De kleuters mogen kranten meebrengen. Met papier maché kunnen we mooie gebakjes
maken, dus moeten we eerst heel veel papier scheuren, mengen met lijm en een nachtje
laten weken.
Ondertussen kijken de kleuters van de Berenklas naar de poppenkast en op vraag van de
kleuters in de Apenklas, is het nog eens tik tak … veel kijkplezier!
Jules heeft een hele zware tas mee. Deze keer niets om op te eten, het zijn kookboeken.
We mogen er samen eens in kijken en zo ideeën opdoen om onze eigen gebakjes te
versieren. We knutselen met onze papier maché …mmmm, wat zien ze er heerlijk uit!

We sluiten ons thema af met een lekker mini-ontbijt in de klas!
De juf brengt wat mee, maar ook de kleuters mogen iets meebrengen van bij de bakker of
iets lekker om op een boterham te smeren of te leggen.

VRIJDAG
BOODSCHAP VAN DE JUF:
Nog enkele kleuters ontbreken een witte T-shirt. Graag maandag meegeven.
Kranten zijn welkom tegen woensdag.
Vrijdag mag je kleuter iets meebrengen van bij de bakker of iets voor op de boterham. Alvast hartelijk
bedankt!

Lieve groeten, van de juffen.
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