KLEUTERKRIEBEL
3DE KLEUTERKLAS
VAN 14 TOT EN MET 18 JANUARI 2019

THEMA: HET CIJFERWINKELTJE VAN OMA BLOM

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

14/01

15/01
Wij luisteren in het
eerste leerjaar naar
een verhaaltje.

16/01
Zill
Vervangende juf.

17/01

18/01
In de namiddag
werken we klasoverschrijdend.

Algemene info:
Oma Blom is dol op cijfers, tellen en rekenen. Ze vindt dat allemaal zo leuk dat ze, naast het letterwinkeltje
van opa Brom, een cijferwinkeltje opent. Daar verkoopt oma cijfers en vertelt ze aan iedereen hoe handig
het is als je de cijfers kent en allerlei sommetjes kunt maken.
- De letterwinkel van opa Brom wordt aangevuld met heel veel cijfers en verandert in een letter- en
cijferwinkel! In de spelletjeshoek komen naast de letterspelletjes ook activiteiten die ons helpen bij
het oefenen van het resultatief tellen, de rangtelwoorden en de begrippen zoals meer/minder dan,
evenveel, meeste, minste, één meer/minder dan, verminderen, vermeerderen, …
- We knutselen een klok met ronddraaiende wijzers en we tekenen onze eigen telhandjes met
bewegende telvingers.
- Deze week maken onze kleuters kennis met de Bee-bot! Het is een vloerrobot die door de kinderen
geprogrammeerd zal worden tot het volgen van een bepaalde route op de cijfermat.
- Dinsdagnamiddag gaan alle kleuters van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar bij juf Sharon
om daar naar het verhaaltje van ‘Het cijferwinkeltje’ te luisteren. Ondertussen komen de leerlingen
van het eerste leerjaar in de kleuterklas naar het verhaaltje van ‘Het letterwinkeltje’ luisteren.
Omdat deze ex-kleuters ondertussen al kunnen lezen, zullen ze het boekje op een heel andere
manier ervaren t.o.v. vorig jaar. Voor onze eigen kleuters is het een eerste spannende
kennismaking met het eerste leerjaar. We plannen later nog meer kennismakingsmomenten.

Weetjes en ideetjes:
-

Maandag 14 januari: Geen ‘Schattenstaart’.
Op woensdag 16 januari ga ik naar de bijscholing van ZILL. ZILL staat voor ‘Zin in leren, Zin in leven’, het
nieuwe leerplan van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Lieve groeten, van de juffen.
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