
                                                                      

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    28/01-01/02                                    “Ik ben een beetje ziek, ik heb pijn” 

 

Beste ouders, 

 

Vorige week was er een echte winterprik; daarom werd ons thema  “ik ben ziek” wat opzij 

geschoven om eerst wat van de sneeuw te genieten. Echte sneeuwvlokjes : zo mooi  om de 

verwondering en het enthousiasme te zien op de gezichten van al onze vriendjes! Eventjes gingen 

we samen buiten om in de sneeuw te lopen, de sneeuw vast te pakken en: o wat is sneeuw koud…… 

Maar daarna bewonderden we alles van uit de warme omgeving van onze klas. We hadden een 

bakje buiten gezet  om wat sneeuw op te vangen en brachten die binnen in de klas. We konden met 

onze eigen ogen zien hoe de sneeuw langzaam smolt. We maakten grote en kleine sneeuwballen, 

gaven die door in de kring, we proefden zelfs eventjes van een echt sneeuwvlokje. We leerden met 

een kurk dikke sneeuwvlokken stempelen op een gekleurd blad want we ontdekten dat je witte verf 

niet kan zien op een wit blaadje. 

Vorige week kwam er ook heel blij nieuws: Oskar is grote broer geworden: hij kreeg er een broertje 

bij! Daarom knutselden we op donderdag samen dit geschenkje voor dit kleine maar o zo grote 

wonder: Theo.  We wensen een hele dikke proficiat aan de mama en de papa van Oskar. 

 



 

Als gevolg van al die extra activiteiten in de voorbije week, hebben we niet zo veel aandacht kunnen 

geven aan Jules die nog steeds ziek in zijn bedje ligt… Hij is al wat beter maar heeft nog een grote 

verkoudheid.  Tot overmaat van ramp is hij vannacht uit zijn bedje gedonderd en nu heeft hij overal 

pijn : aan z’n arm, aan z’n voet, aan z’n hoofd: vandaar overal verbandjes en pleisters… 

We proberen deze week onze armen of benen zelf in een verband te wikkelen, of helpen onze 

vriendjes om dit te doen.  We kleven ook pleisters op de juiste lichaamsdelen van een beertje. 

Deze week leren we nog beter pilletjes maken van echte boetseerklei. Als ons pillenpotje vol is, 

krijgen we het mee naar huis.  

We leren met een stappenplan ons neusje goed snuiten. En we gaan een spelletje spelen met 

papieren zakdoekjes. We knutselen een werkje met Jules die z’n neusje aan het snuiten is. 

 

 

 

 

 

 

We luisteren naar het verhaal “pop heeft pijn” en leggen daarna de prenten in de juiste volgorde. 

 

                              

Op laptop bekijken we het verhaal van Nijntjes beer die pijn heeft 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ4pVzEo1xM&t=21s 

We weten nu stilletjes aan ook hoe  belangrijk het wel is om gezond te leven en te bewegen.  

Daarom gaan we ook deze week extra veel bewegen , en houdingen nabootsen. 

LIED :                                                                                                                                                                         

Tikke takke tone, ik zal mijn hand eens tonen,                                                                                                                               

he, he, he, ik heb er twee…                                                                                                                                  

ze zwaaien altijd met me mee; pim pam pee…”                                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=GQ4pVzEo1xM&t=21s


(idem voor voeten die stappen; oren die horen; ogen die kijken; armen die zwieren; benen die 

buigen ; duimen die draaien; enz…)  

In ons godsdienstverhaal van deze week zal de dokter de wonde van Simon verzorgen… 

Zo, het wordt weer een boeiende week : zoveel te leren, zoveel te ontdekken, zoveel te doen   

En nu maar hopen dat Jules zich tegen het eind van de week weer kiplekker voelt…😉  

 

PS Goed nieuws: op vrijdag 1 februari verwelkomen we een nieuwe peuter in onze klas , namelijk 

Tuur! 

 

 

Vele groetjes, 

 

Juf Dominique                                                                 

  

                                                                           


