
                                                                                       

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    18/03-22/03                                                             “Lentebloempjes ” 

 

Beste ouders, 

 

Jules heeft een bloempje in z’n hand: zelf geplukt in de tuin! Wat leuk! Het is bijna lente. 

Welke bloempjes kennen we zoal? Narcissen,  krokusjes, tulpen, zonnebloemen, enz… De juf brengt 

ook bloempjes mee naar de klas. O wat ruiken die bloempjes lekker! Hierbij een warme oproep: 

indien er in jullie tuin al lentebloempjes bloeien; mag je kleuter er eentje of meer meebrengen naar 

de klas. Dan zetten we die allemaal samen in een vaas.  

We bekijken ook verschillende zaadjes van dichtbij. 

In de klas staan een heleboel bloempotjes die we zelf kunnen vullen met aarde en zaadjes van 

verschillende plantjes en bloemen. 

“ Dimme domme dont, een zaadje in de grond… 

Dimme domme duit: daar komt een plantje uit!” 

We gaan onze zaadjes goed verzorgen: we kiezen een zonnig plekje uit op de vensterbank, we 

geven ze elke dag een klein beetje water met een gieter…     Maar we zijn ook benieuwd wat er wel 

gebeurt  met de zaadjes  wanneer we het  plantenpotje in een donkere kast opsluiten; of wanneer 

we geen water geven… En wat gebeurt er met een zaadje in een potje zonder aarde? 

           

      



 

We worden zo vrolijk van de lente, zodat we er samen een dansje bij gaan doen. 

Als de lente komt in ’t land, geven wij elkaar een hand; 

Zet je voet eens hier, zet je voet eens daar; 

Draaien in de ronde; klap nu maar!  

Met de juiste muziek op de achtergrond worden we allemaal kleine zaadjes in de grond die groeien 

en groeien. Welke bloem wordt de grootste?  

We gaan ook papieren bloempjes tellen, sorteren, per kleur, én per soort ( Bloemen met lange 

stelen, korte stelen), gelijk verdelen in kleine potjes enz.. Ook in onze zandbak staan potjes waar we 

speelgoedbloempjes in kunnen verdelen en planten.. Er komt dus heel wat wiskunde aan te pas 

deze week.  

We beluisteren de verhalen van Nellie en Cesar én van Nijntje: die gaan met z’n allen in de tuin aan 

het werk. 

                             

En we beluisteren het verhaal van Jules: wat voelt hij daar op z’n been? Een  druppeltje regen of is 

dat toch iets anders? 

We knutselen een lentekroontje voor op ons hoofd. ( knippen en kleven) Met de bodem van 

petflessen gaan we bloemen stempelen.  We gaan ook het juiste aantal bloempjes inkleuren. Wat 

worden we handig en slim van het vele oefenen!  En bloemenpuzzels kleven staat ook op ons 

programma. 

We bekijken de digitale avonturen van het Sassa, Toto en koning Koos in het zandkasteel , want ook 

zij zijn volop met bloempjes bezig.     

Ons godsdienstverhaal van deze week gaat over “zorg en eerbied voor de mooie schooltuin”. 

PS. Onze pannenkoekenactie ten voordele van de school, loopt bijna  ten einde. Graag de centjes 

en de aantallen ten laatste op maandag 25 maart. Dank u wel! 

 

Frisse lentekriebel-groetjes,        

                             

Juf Dominique                



         

  

                                               


