Jules klas 0KK/1KK
Kijk op week 24 van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart.
Thema: lichaam/ zintuigen.

Beste ouders
Eerst en vooral welkom aan de nieuwe peuters en hun ouders. Welkom in onze klas en onze
school.
Wij verwelkomen deze week nieuwe peuters Niserin, Ayah en Emilia.

Wat deden wij deze week?
Tijdens deze week mochten de nieuwe peuters op een speelse en leerrijke manier de
hoeken van de klas verkennen. De nieuwe peuters maakten ook kennis met de andere
kleuters. Hieronder een kleine opsomming van wat we allemaal gedaan ( herhaald) hebben.

Op maandag en dinsdag was het voelen (handen).
Op woensdag was het proeven en ruiken ( mond en neus).
Op donderdag en vrijdag was het zien (ogen).
1. Kennis maken met juf Cindy en de klaspop Jules ( voor de nieuwe peuters)
2. Kennis maken met de ( nieuwe) vriendjes van de klas
3. Verhaal : Ik voel een voet.
4. We maakten onze eerste tekening ( voor de nieuwe peuters)
5. We leerde de symbolen van de hoeken van de klas herkennen (herhalen)
6. We leerde de verschillende liedjes van het onthaal aan ( voor de nieuwe peuters)
7. We leerde ( herhaalde) de regeltjes van de klas
8. We leerde onze eigen symbooltje herkennen.
9. We verfde met verschillende texturen (verf+ bloem, verf+ rijst, verf+ zout).
10. We speelden een voel memory.
11. We zongen het liedje van schouder knie en teen.
12. We mochten aan van alles proeven en ruiken.
13. We mochten ook door verschillende soorten brillen kijken.
14. We tekende ook ons kindje voor onze portfoliomap en we deden nog veel meer.

De aanpassing verliep vlot voor onze nieuwe peuters. We hebben een hele leuke week
gehad.
Volgende week werken we verder aan het thema lichaam/ zintuigen.
Lieve groetjes en fijne weekend
Juf Cindy

