
                                                                      

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    11/02-15/02                                    “Mijn lichaam, mijn zintuigen” 

 

Beste ouders, 

 

Oei, wat horen we daar? Roselientje de voddenpop uit onze poppenhoek is aan het wenen: ze wil 

zo graag een echt kindje worden… Wat nu?  

We gaan samen op ontdekking om te zien wat wij allemaal met ons lichaam kunnen doen, en 

misschien kan Roselientje sommige dingen wel meedoen. We gaan alvast een rondedansje oefenen 

met Roselientje in onze kring.  

Lied bij het dansje: 

 “ Dag mijn liefste zusje, de lucht is blauw. Wil je met me wandelen, kom dan gauw. Geef me nu een 

handje, voor een heel leuk dansje: samen hier, veel plezier… Hopsa tralalier!” 

 Terwijl we ons eigen lichaam met armen, benen, een buikje enz verder verkennen, leren we ook 

hoe we ons lichaam proper en gezond kunnen houden: spetter spat, in de douche worden we 

lekker nat . 

Voelen met onze handjes deden we vorige week reeds uitgebreid en ook met onze voetjes werden 

heel veel leuke dingen gedaan maar we hebben ook nog een mond dat kan proeven, een neus die 

kan ruiken, twee ogen om te kijken én twee oortjes om te horen.  Hoog tijd om al die zintuigen eens 

uit te proberen.  

Wie durft proeven met een blinddoekje aan? Wie kent al het verschil tussen zoet en zuur? 

We kan met z’n neusje raden wat het is? En welk zeepje ruikt volgens jou het lekkerst? 

We spitsen onze oortjes: daar kunnen we zoveel dingen mee horen: muziek , instrumenten, 

geluidjes uit onze omgeving, geluiden van buiten,… Harde geluiden, zachte geluiden, enz…  



We raden niet alleen welk geluidje de juf laat horen, maar zoeken ook vanwaar het geluidje komt. 

We luisteren ook deze week naar interessante verhaaltjes over de zintuigen;  

                  

 

We bekijken het lied over” mijn lijfje”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=c5AIRXUdPXY 

En ook juf Roos bespreekt samen met ons nog eens de lichaamsdelen: 

https://www.youtube.com/watch?v=AIMAbIZA2p8 

                             

Tijdens een spelletje bekijken we  een heleboel prenten en raden welke zintuigen we nodig hebben.                                  

 Vb.  ijsjes, koekjes, chocolademelk kan je smaken.  

Vb. kaas, warme soep, bloemen, én de kaka van een hondje kan je ruiken. 

Vb. het vliegtuig, de wekker, de gsm, de trommel, een fluitend vogeltje  kan je horen. 

Vb. de wind, de regen, die kan je voelen. 

Vb. een verkeerslicht, een regenboog, een foto in een kader kan je zien 

VERSJE :                                                                                                                                                                         

Hé, je neus zit los… ik kan ze  zomaar pakken…                                                                                           

Een beetje lijm erop ; dan zal ze wel weer plakken!  

Ons godsdienstverhaal van deze week gaat over een kleuter met een nieuwe bril. 

 

PS Op woensdag wordt Maaite 3 jaar! Dan vieren we samen feest en Maaite mag op de 

verjaardagstoel! 

 

Vele groetjes, 

 

Juf Dominique                                              
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