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Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 
September 2018 

 
Beste ouders, 
 
Ondertussen is het schooljaar reeds 3 weken gevorderd en gaan we de laatste week van 
september in. 
De voorbije ‘witte weken’ zorgden ervoor dat je peuter/kleuter op zijn/haar tempo kon 
wennen aan het schoolritme, de juf, de nieuwe klas en nieuwe vriendjes. 
Deze periode stelde mezelf ook in de gelegenheid om je peuter/kleuter te leren kennen en 
observeren. 
 
Het mooie nazomerweer zorgde ervoor dat we ook regelmatig naar buiten konden trekken 
om de ruimere schoolomgeving te verkennen en te bewegen … De mooie speelplaats en de 
nieuwe tuin en zandbak, de polyvalente zaal, … : 
 

- Bewegen op de speelplaats  
- Fietsen op de speelplaats 
- Verstoppertje spelen in de tuin 
- Genieten van het spelen in het zand 
- Turnen in de nieuwe zaal 
- Wandelen met de buggy 

 
We ontdekten nieuwe hoekjes in de klas en verkenden de nieuwe materialen. 
Indrukken opgedaan tijdens vele activiteiten en momentjes zoals het luisteren naar 
verhalen, bekijken van tafelpoppenspel met Jules (onze klaspop). 
 
We gingen ook reeds op bezoek bij onze vriendjes van de andere peuter/eerste kleuterklas 
en juf Lut om samen te genieten van het ‘Tik-Tak’-momentje. 
 
We beleefden reeds veel plezier aan het exploreren van nieuwe materialen en technieken 
en het experimenteren ermee. 
 
We leren ook tot rust komen tijdens relaxatie- en stiltemomentjes en maakten kennis met 
het godsdienstritueel : wie ben ik? Wie zijn mijn vriendjes? Hoe voel ik me? 
 
We genieten samen van het muzisch bezig zijn : zingen, dansen, musiceren, …. 
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Jules was ook reeds jarig . We vierden zijn derde verjaardag in de klas, maakten popcorn en 
maakten zo reeds kennis met het verjaardagsritueel :  
 

- kaarsjes uitblazen 
- bellen blazen 
- de verjaardagsstoel en – kroon 
- samen zingen en dansen 
- het kiezen van een geschenkje uit de verrassingsdoos 
- het kiezen van een ballon 
- het verjaardagsverhaal (prentenboek) 
- het vangen van de kermistros 

 
 
Deze week starten we met een eerste thema (‘arrangement’). 
 

THEMA FRUIT   ‘Kleine muis zoekt een huis’  Week 25.09-28.09 

 
Tijdens deze periode van het jaar rijpen de appels volop aan de bomen… 
Deze gelegenheid grijpen we graag aan om hierrond te werken vanuit het prentenboek 

 
Op dinsdag 25.09 gaan we op stap naar de boomgaard in de buurt van onze school. Onze 
vriendjes van juf Lut gaan mee. Ook juf Nimfa en juf Patricia en juf Jolien (stagiaire KTA) 
zullen ons vergezellen. 
We leren ons veilig te verplaatsen naar de boomgaard en verkennen de boomgaard : 

- plukken, rapen en zoeken van appels 
- observeren van de boom (kijken naar de kruin en takken, voelen aan de schors) 
- we gebruiken al onze zintuigen bij het verzamelen van de appels 
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Nadien volgt de verwerking in de klas : 
- Sorteren van de appels volgens grootte en kleur , waarbij de begrippen groot, klein, 

groter, kleiner aan bod komen. 
- Benoemen van de kleuren: rood, groen, geel 
- Uitbreiden van de woordenschat :  

vormen :    rond 
delen van de appel :  steeltje/kroontje/pitten/schil (klokhuis)/sap 
smaken :   zuur/zoet 

- Appelmoes en appelsap maken  
- Voel- en zoekspel : ontdekken van de ronde vorm 
- Aanbrengen van een versje 
- Luisteren naar het liedje en bekijken van de beelden van kleine muis op de computer 
- Sorteerspel (groot & klein)  
- Haba gezelschapsspel ‘de boomgaard’ 

 
Verdieping van het boek : 
 

- We luisteren naar het verhaal met ondersteuning van het prentenboek 
- We bekijken het digitaal verhaal op de klastablet 

https://www.youtube.com/watch?v=DboagxmZ7Qs 
- Verteltafel door de juf en het naspelen door de kleuters 
- Vingerverven van de ronde vorm van de appel 
- ‘Tik-Tak’ spel met appel en kleine muis 

 
 

 
 
 
 

 
Vanaf volgende week ga ik halftijds aan de slag zoals reeds meegedeeld via een algemeen 
schrijven. Juf Nimfa start op 1 oktober in onze klas. Samen zullen we werken in een week-
week systeem. 
 
 
 
Lieve groeten, 
 
 
Juf Sylvie 
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