KLEUTERKRIEBEL
1ste KLEUTERKLAS
VAN 1 TOT EN MET 5 MAART 2021
THEMA: BOUWEN & DOEKEN

MAANDAG
1/03

DINSDAG
2/03

WOENSDAG
3/03

DONDERDAG
4/03

VRIJDAG
5/03

Boodschap van de juffen
Wie nog oude lakens of handdoeken heeft, die je nadien niet meer terug wil, mag die meegeven.
Alvast bedankt.

EVEN TERUGBLIKKEN …
Wat was het heerlijk om terug samen te spelen na de vakantie. Het viel de kinderen op dat er veel gele dingen
te bespeuren waren in ons klasje: een geel kaarsje, gele vlagjes, gele tafellakens, een geel kussen op de stoel
van de juf en klaspop Jules had zelfs een gele T-shirt aan. Jules wou er vandaag een gele dag van maken dus
gingen we op zoek naar geel speelgoed voor Jules. Daar deden we allerlei leuke spelletjes mee. In de namiddag
mochten we met gele verf en behangerslijm lekker knoeien op papier. We maakten een kamp met gele doeken
op het klimrek en de juf vertelde een verhaaltje over een kippetje dat heel ongeduldig was om haar geel
kuikentje uit het eitje te zien komen.
Op dinsdag was al het ‘gele’ weg en was alles groen! Het werd een groene dag. We bouwden met de groene
blokken, speelden met de groene plasticine en maakten groentesoep aan de knutseltafel.
Woensdag mochten we met onze handen afdrukken maken op het tekenblad. Rood en geel wordt samen
oranje.
Op deze oranje dag mochten we voelen met onze handen in de voeldoos. We probeerden te raden wat er in de
doos zat. Met het prachtige weer konden we genieten van het zonnetje en speelden we voor het eerst in dit
nieuwe jaar in de zandbak buiten.
Donderdag was het de blauwe dag. Op een gezichtje mochten we kralen rijgen rond de juiste gekleurde draad
(zie foto).
Vrijdag mochten we proeven van lekkere rode voorwerpen. Wat smaakt lekker en wat niet?

Lieve groeten van de juffen
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