WEEK 5&6: 30/09/2018 – 11/10/2018
“De vier herfstkabouters”
Beste ouder(s)!
Vorige week was een korte week. We sloten het thema politieagent af op woensdag. Deze
week zijn we op maandag begonnen met het prentenboek De vier kabouters in de herfst.
Hier zullen we nog mee aan de slag gaan tot en met de herfstvakantie.
Wat hebben we deze week zoal gedaan?
-

-

We leerden de 4 kabouters kennen. Maartje, Moontje, Joep en Johannes.
We konden in de luisterhoek het verhaal beluisteren over een eekhoorn in de herfst.
We gingen een herfstmannetje tekenen.
We leerden een versje over Hommeltje en Pommeltje.
Samen met de kleuters toverden we onze poppenhoek om in een kabouterbos.
We speelden een gezelschapspel en een memorie over de herfst.
Deze week staat alles centraal rond het Getal 4. We leerden groepjes maken van 4
aan de hand van een bewegingsspel.
Op woensdag kwamen de papa van Lina en de mama en papa van Hanna in de klas.
Dat vonden wij super leuk.
We zijn begonnen met een aftelkalender voor Sasha want hij is bijna jarig!
We gingen opzoek naar rijmwoorden in ons boek
We knutselden en boetseerden Paddenstoelen.
We gingen sjaals van groot naar klein leggen en van breed naar smal.
We lezen elke dag een stukje verder in ons prentenboek.
Deze week was er geen turnen want meester Sonny was ziek!
We speelden ook een spel in twee groepen. Één groep mocht bij meester patrick een
doolhofspel spelen met kleuren en de andere groep speelden bij mij een doolhofspel
met cijfers.
We leerden ook deze week werken met groene en rode kaartjes. Op het einde van de
dag evalueren wij wat we gedaan hebben.

Een fijn weekend allemaal!!
Juf Dorien

Belangrijke data:
De 3de kleuterklas doen dinsdag 15 oktober 2019 mee aan de scholenveldloop. De kleuters van de
2de kleuterklas zullen in de nammidag met juf Aurelie blijven!

