
                                                                      

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    21/01-25/01                “Ik voel me niet lekker, ik ben een beetje ziek” 

 

Beste ouders, 

 

Veel kindjes in de klas hebben een verkoudheid, een vuile snottebel,… Juf Sylvie is  nog steeds ziek; 

en sommige kleuters  kregen onlangs rode vlekjes,…  kortom: het ideale moment voor ons thema “ 

Ik ben een beetje ziek” van de komende weken. 

Jules ligt trouwens ook  ziek in zijn bedje,  de dokter is op bezoek  geweest omdat Jules pijn in z’n 

buikje had. Wij meten de koorts van Jules en geven hem elke dag zijn lepeltje siroop. We bespreken 

ook samen hoe we die zieke Jules eens extra in de watten kunnen leggen. Dan voelt hij zich snel wel 

wat beter! 

We gaan de dokterstas uitgebreid waarnemen: wat een moeilijke woorden : spatel, oorlampje, 

stetoscoop, spuitje, pincet, thermometer, enz… Waar dienen al die dingen toch voor?  Wij mogen  

alvast oefenen als echte doktertjes op onze zieke poppen.  

 Ook de vele leuke verhalen over “ziek zijn”, mogen deze week niet ontbreken: we luisteren niet 

alleen naar het verhaal van dokter Jules , maar ook naar de avonturen van Nellie en Cezar , en we 

bekijken van dichtbij hoe het er in de wachtzaal van de dokter aan toe gaat, en zou het waar zijn dat 

een kusje echt helpt tegen de pijn? 

 

        



 

 

 

                                                               

We gaan  met een wattenstokje windpokken stempelen op onze zieke Jules; die rode vlekjes zitten 

werkelijk overal: op z’n buik, z’n neus, z’n kin, op z’n armen en z’n benen, handen en voeten… 

Spelenderwijs leren we beter hoe ons eigen lichaam er wel uit ziet.  

We knutselen ook een dokterstas: we kleven de juiste attributen binnenin en leren snippertjes 

scheuren ( fijne vingermotoriek!)  om zo het rode kruisje op de dokterstas te bekleven.  

We gaan ook spelletjes spelen met de kleurendobbelsteen:  zo oefenen we onze kleurenkennis: 

opgelet! De pilletjes moeten in de juiste pillendozen! O wee, pilletjes vastnemen  met een pincet, 

wat moeilijk! 

Met de plasticine maken we  kleine, mooie, ronde pilletjes. Die kunnen we bewaren in echte 

pillenpotjes. Wie krijgt als eerste z’n potje helemaal vol? 

Op het computerscherm bekijken we de liederen : “Zaza heeft bloed”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKmF4myjXVI  

en “ Ik ben ziek,  mijn hoofd doet pijn”:  https://www.youtube.com/watch?v=R0AzYZnlTMA 

In een rollenspelletjes leren we zelf de dokter bellen met onze speelgoedtelefoon. 

In ons godsdienstverhaal van deze week is het de mama van Simon die ziek is… 

Ons versje van deze week:  

“RODE VLEKJES… HE WAT GEK                                                                                                                         

OP MIJN NEUS EN IN MIJN NEK,                                                                                                                       

OP MIJN BUIK EN OP MIJN BEEN,                                                                                                                          

OP HET PUNTJE VAN MIJN TEEN…                                                                                                                    

EN KIJK OOK EENS OP MIJN RUG!                                                                                                   

WINDPOKKEN … NAAR BED, EN VLUG!” 

Tussendoorliedje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKmF4myjXVI
https://www.youtube.com/watch?v=R0AzYZnlTMA


Sporten doen we elke week 2 x met juf Annelies in de turnzaal: we weten hoe belangrijk het is om 

veel te bewegen, zodat we fit en gezond blijven!  Daarom doen we ook veel 

bewegingstussendoortjes in de klas; o.a. “ziek zonder muziek” 

 

 PS  Op woensdag 23 januari is er pedagogische studiedag: geen school voor de kleuters, wél voor 

de juffen. 

 

Vele groetjes, 

 

Juf Dominique                                                                 

  

                                                                           


