
                                     

                                            

        

Nieuwsbrief uit de klas P/K1A 

Week    20/05 – 25/05                                                           “ Alles wat rolt…” 

 

Beste ouders, 

 

Maandagmorgen mag elke kleuter verschillende soorten ballen meebrengen van thuis. ( 

genaamtekend aub) We gaan de verschillende soorten ( meegebrachte) ballen waarnemen en 

uitproberen:  van (reuze)grote ballen tot (piep)kleine ballen,  zachte ballen, harde ballen, gekleurde 

ballen, ballen voor verschillende sporten, zelfs ballen met een voorwerp of een geluidje in,… 

We leren rollen, gooien , botsen,…We passen de kleinste ballen in dozen met verschillende gaten in: 

welke bal kan door welk gaatje? 

We bekijken het filmpje van een stuiterende bal;  benieuwd waar hij naartoe stuitert… Ook Uki 

vraagt zich af: waar is de bal?  En in onze 3D-memory zitten een heleboel balletjes verstopt: wie 

vindt 2 dezelfde? 

 

Uitzonderlijk deze week gaan we op maandagvoormiddag al een uurtjes sporten bij juf Annelies. Op 

dinsdag doen we samen met juf Kimberly , onze stagaire, een heleboel loopspelletjes met ballen. 

We proberen een zelfgemaakte knikkerbaan uit. ( kleuters die thuis een knikkerbaan hebben, 

mogen die ook op donderdag eens meebrengen om even aan de vriendjes te tonen en mee te 

spelen in de klas) 

 

Maar niet enkel ballen kunnen rollen: alle voertuigen met wielen kunnen dat ook. Daarom toveren 

we onze klas om tot een echt rol-paradijs! In de autohoek, op de glijbaan, … zullen onze kleine 

vriendjes kunnen experimenteren met allerlei buizen, auto’s ,enz… Hier komen weer heel wat 

wiskundige begrippen aan te pas: hoog, laag, vlug, traag, dicht ,ver, welke richting gaan de 

voertuigen uit. 



En  Jules heeft goed nieuws: hij heeft een nieuwe fiets! Wat is hij blij! We bekijken het verhaal op de 

laptop                        .  

 

We beluisteren en bekijken de  verhalen van Kaatje op de fiets;   en de avonturen in het 

zandkasteel.       

Met verschillende autootjes gaan we sporen maken door ze door de verf te laten rijden.  

We gaan per 2 de knikkertechniek toepassen in een grote doos. Hier komt heel wat samenwerking 

bij te pas om knikker de goeie richtingen te laten uitgaan. 

We kunnen balletjes boetseren in echte klei en die dan uitproberen eens ze droog en hard 

geworden zijn. We gaan cirkels leren schilderen rond een klein wiel. We proberen te stempelen met 

ballonnen en ballen, juf Kimberly zal ons hiermee helpen 

  

Zingen en samen bewegen:  daar worden we vrolijk van! We leren het lied : “ Boempetie 

boempetie, boempetie toet, boempetie boempetie tuut/ ting/tjoek .. Ik rij met de auto/fiets/ trein  

en dat gaat goed, ik rij met de auto broem broem broem/fiets ting ting ting/ trein tjoek tjoek tjoek. 

We zingen ook samen de klassiekers  “ de wielen van de bus die draaien rond…” en “ ri ra roets, we 

rijden met de koets”. 

Op woensdag mag iedereen z’n fietsje of step meebrengen naar school. Maar bij slecht weer, 

stellen we het fietsen uit tot donderdag of vrijdag. 

Bij een godsdienstmoment doen we steeds het kaarsje branden, zo komen we tot rust ; deze keer 

maken we het even stil voor een momentje over Maria, want meimaand = Mariamaand.  

Vele groetjes      

                                                                                                                                                                                            

 Juf Dominique        

                                     

 PS. Nog eens samengevat: maandag mag iedereen van thuis uit originele ballen meebrengen, 

woensdag mag de fiets mee naar school , en een boekje over iets wat rolt, is ook zéker en vast 

welkom in de klas! Donderdag is “ knikkerbaandag”…Dank je wel voor jullie medewerking om de 

thema’s elke week opnieuw te verrijken in onze klas!  


