
                                                                                                     

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    27/05 – 07/06                                                          “ Mijn keitoffe papa” 

 

Lieve  ouders, 

 

Een paar weken terug vierden we feest voor onze mama maar nu is papa aan de beurt. 

We werken keihard aan een geschenkje en oefenen elke dag ons lied voor vaderdag. 

 

Jules is o zo trots op zijn papa, daarom komt hij er elke dag iets anders over vertellen.  Hij kent de 

naam van z’n papa, hij weet welk werk zijn papa goed kan, hij weet ook wat zijn papa graag eet en 

drinkt, hij weet hoe z’n papa zich scheert, hij weet ook welke sport zijn papa graag doet. 

Jules is ook heel nieuwsgierig naar de papa’s van de vriendjes uit de klas: daarom mag iedereen op 

maandag een foto meebrengen van z’n/haar eigen papa. Graag ook een briefje met wat extra info ( 

zie onderaan); zo kan de juf jouw kleuter wat op weg helpen om meer te kunnen vertellen over zijn 

/haar eigen papa. 

 

We beluisteren deze week weer vele verhalen: onder andere “klein wit visje met z’n papa”, “Anna 

en haar lieve papa”, “ mijn papa is een reus”;  en ook “Daan samen met mama en papa”,…               

                           



 

Sommige papa’s hebben een baard of een snor, andere papa’s hebben een stoppelbaard en 

sommigen scheren zich elke dag. Wij gaan dit ook eens proberen in onze klas, met echt 

scheerschuim maar dan wel met een spateltje ipv zo’n gevaarlijk mesje. Daarna gaan we ook 

schilderen met scheerschuim en verf. 

We gaan aan de hand van prenten voluit fantaseren over wat onze papa zou kunnen zijn: een 

ridder, een muzikant, een clown, machinist, een tovenaar… 

Papa’s hebben sterke spieren, wij willen onze spieren wat extra oefenen om meer op onze papa te 

lijken.  We gaan ook samen een bewegingsspel doen: autorijden zoals papa. (zonder botsen!) 

Per twee gaan we met de auto van papa naar de carwash: 1 kleuter is de auto( zit op handen en 

knieën) , de andere bootst de handelingen in de carwash na: druppels water ( vingertjes) rikketikken 

op het dak van de auto, de borstels ( platte handen) poetsen alles proper  en ten slotte wordt de 

auto droog geblazen…  

We maken een tekening van onze papa en we decoreren een das. We gaan ook stippen op de 

dobbelsteen tellen en evenveel stippen op de das stempelen. We gaan dassen sorteren volgens 

grootte, volgens kleur,;… Voor de papa’s die grote snoepers zijn, gaan we een snoeppot vol lollies 

tekenen.  

Juf Kimberly zal met ons een associatiespel spelen : “wat hoort bij papa, wat hoort bij mama?” Ze 

zal ook af en toen een verhaal vertellen en een leuke bewegingsacitiviteit organiseren. 

 

Tijdens een godsdienstmoment zal de juf vertellen over de verloren zoon en zijn goede vader. Grote 

prenten zullen het verhaal heel duidelijk maken. 

Op woensdag 29 mei wordt Morris 4 jaar: tijd voor een feestje in de klas! Op 1 juni  is het Aagjes 

beurt om 4 te worden, dit zullen we vieren op maandag 3 juni;  en op 7 juni wordt Stine 3 jaar: er zal 

dus heel wat gefeest worden deze 2 weken! 

Op 3 juni start er  een nieuwe kleuter in onze klas: welkom Aiden! 

 

Vele groetjes                                                                                                                                                                                                 

 Juf Dominique        

     



 

Invullen en terug bezorgen aub:   

 

- Mijn papa heet….. …………………………………………  

- Mijn papa kan goed……………………………. 

- Mijn papa eet graag ……………………………..    

- Mijn papa drinkt graag……………………………….     

- Mijn papa doet aan sport: …………………………… 

-  In z’n vrije tijd  wil mijn papa graag ( koken , krant 

lezen, TV kijken, auto wassen,….) ………………….                       


