
                                                                                               

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    1 tem 5 april 2019                                “De kip en het ei … bijna Pasen” 

 

Beste ouders, 

 

Tok tok tok kodei… een kippetjes legt een ei…  Jules heeft een reuzeëi ( van een struisvogel) 

meegebracht en wil dit graag klaarmaken en opeten… er zit echter een verdacht gaatje in de schaal 

en binnenin is het eitje leeg… Wat nu…. 

Gelukkig brengt elke kleuter op maandag, 1 april ( dit is geen grapje 😊 ) een rauw kippenei mee 

naar school. (Verpak het eitje aub goed zodat het heelhuids op school geraakt. ) Alvast hartelijk 

dank hiervoor! 😉   We gaan, na een grondige waarneming die eitjes op verschillende manieren 

klaarmaken: we gaan eitjes koken en eitjes bakken. Wat hebben we zoal nodig?  Een eierkoker en 

een pan voor op het vuur; met wat boter, peper, zout,…  We kijken samen hoe de juf de eitjes kookt 

en bakt . we proberen zelf ons eitje te pellen: wat moeilijk! En daarna : smullen maar! Welke eitjes 

vind jij het lekkerst? 

 

We leren waar die eitjes eigenlijk vandaan komen: van een kip natuurlijk. En we zijn ook 

nieuwsgierig wat er gebeurt met eitjes waar de kip op blijft broeden… ( we bekijken hierover een 

filmpje op de laptop). En juf Gonda zal 2 kuikentjes meebrengen naar de klas, joepie!!! 

        



 

 We gaan aan de slag met boetseerklei en maken zo een leuke kip met echte pluimen, op een nest 

met pluimen. 

We gaan ook gele kuikentjes stempelen met onze vingers.  En we maken een afdruk van ons 

beschilderde hand en toveren die om tot een kip. 

              

We leren gezellig kakelen als de kippen, piepen als kuikentjes en kraaien als een echte haan.  

Lied:  

“Haantje Ku en kipje Tok, wonen in het kippenhok.                                                                                     

Tok zat op een ei, Ku stond erbij.                                                                                                                      

Ze hoorden “krak”; dat wat de schaal die brak…                                                                                                      

Een kuiken geel en fijn kwam tevoorschijn.” 

We bekijken en beluisteren de prentenboeken van Dottie, de kip, en zien hoe trots ze wel is op haar 

eitjes en haar kuikens.  

                      

 

De juf brengt een heleboel plastieken eitjes mee om mee te spelen, om een paastak mee te 

versieren, om mee te rollen ,te gooien in eierkartons, te sorteren in mandjes, te tellen enz…  

Aan de hand van prenten met “ gevoelseitjes” staan we ook eens stil bij onze eigen gevoelens.  



 Met een struisvogelveer  gaan we dan weer letterlijk “voelen”” hoe we verschillende lichaamsdelen 

kunnen wakker kriebelen. 

 

We bekijken de digitale avonturen van het Sassa, Toto en koning Koos in het zandkasteel … Toto wil 

een eitjes leggen zoals een echte kip…     

We bekijken het verhaal van Musti : “ uit het ei”. En genieten samen van het ploplied over een ei.      

 

                                                                                                                          

           

 

Daar het bijna Pasen is, komen we van de kippeneieren automatisch bij de paaseitjes terecht.  

Jules heeft op woensdag zelfs paashaasoortjes aan… 

We versieren een reuzepaasei met proppen nat zijdepapier; zo krijgen we veel leuke kleurtjes door 

elkaar. We leren ook het vrolijke lied van Bert en Ernie:  

“ Rode stippen op een ei, met een mooie strik erbij,                                                                                        

‘k heb een ei voor jou en een ei voor mij. Welke kleur kies jij?”  

 

Tijdens de godsdienstmomenten van deze week staan we even stil bij het verhaal van Jezus die zijn 

intrede doet in de stad op Palmzondag. Iedereen is blij om Jezus te zien. In het verhaal van het 

laatste avondmaal horen we hoe Jezus de voeten van z’n vrienden wast en hoe ze samen voor de 

laatste keer samen eten. Jezus  deelt zijn brood en zijn wijn met z’n vrienden. Op Goede Vrijdag  

sterft hij en gaat hij voor altijd naar z’n goede vader; daar is het goed. 

Deze niet evidente verhalen over Jezus’ lijden en sterven, zullen op een rustige, eenvoudige manier 

gebracht worden… 

 

Lieve ouders, onze peutertjes/kleutertjes hebben de voorbije weken  enorm veel ontdekt, geleerd, 

geëxperimenteerd, geknutseld, samen de vriendjes in de klas. Zaterdag, 6 april begint de 

welverdiende paasvakantie. Hopelijk zijn de zonnestraaltjes genoeg van de partij zodat jullie kleine 

schatten heel veel buiten kunnen ravotten. Ze hebben hun vakantie dubbel en dik verdiend!  

 



 

Fijne vakantie en zalig paasfeest! 

 

                             

Juf Dominique          

 

  

PS Niet vergeten : de dinsdag na de paasvakantie zijn er individuele oudercontacten! Wie nog z’n  

briefje met een voorgesteld uur niet terug meebracht, gelieve dit zo dringend mogelijk nog te doen. 

                

 

                                                                                                                                                                                

PS. op vrijdag trakteren de mensen van ons oudercomité met een lekkere pannenkoek aan alle 

kinderen. Dank u wel hiervoor! 

 

 

 

                                  


