KLEUTERKRIEBEL
1STE KLEUTERKLAS
VAN 18 TOT EN MET 22 MAART 2019

THEMA: LENTEKRIEBELS

MAANDAG

Jules heeft mooie lentebloemen meegebracht. We nemen de bloemen nauwkeurig waar
en gebruiken hiervoor onze verschillende zintuigen (zien, ruiken, voelen). Ook proberen
we het juiste aantal bloemen in de juiste vaas te stoppen.
In ons Apenklasje vieren we feest, want Michel mag vandaag 4 kaarsjes uitblazen! Een hele
dikke proficiat van al je vriendjes en geniet van je dagje!

DINSDAG

Ook onze tuin heeft lentekriebels gekregen. We gaan samen met Jules wandelen in de tuin
en gaan op ontdekking naar alles wat de lente heeft veranderd.
In de Apenklas vieren we opnieuw feest. Deze keer is het de beurt aan Leon om 3 kaarsjes
uit te blazen! Dikke proficiat en we maken er samen een leuke dag van!

Staking
WOENSDAG
We schilderen een mooi boeket bloemen en maken van een groen strookje papier een
mooi grasveld. We luisteren naar de parabel van de zaaier. Zijn wij ook “goed aarde” voor
elkaar? In de turnzaal worden we een klein zaadje dat uitgroeid tot een hele mooi bloem.
DONDERDAG

VRIJDAG

Jules wil mama verrassen met een mooi bloementuintje maar wat heeft hij daarvoor
nodig? We bekijken en bespreken samen het tuingereedschap. Ook zaaien we iets heel
lekkers maar wat is nog een verrassing :-).
In de Berenklas vieren we feest, want Yanaïka mag vandaag 4 kaarsjes uitblazen!
Dikke proficiat en we maken er samen een leuke dag van!

BOODSCHAP VAN DE JUF:
Indien je lentebloemen, tuinkers of andere dingen over de lente hebt, mag je dit steeds genaamtekend met
je kleuter meegeven.
De kleuters van de apenklas mogen ook een grote plastiek fles meebrengen.
Op 1 en 2 april is het oudercontact. Verdere info hierover volgt nog.

Lieve groeten, van de juffen.
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