
 

Nijntjesklas  

Poezenklas  

 

Thema: Mijn leuke familie.  

Maandag  04/05/2020 

Door juf Daphne 

Dinsdag 05/05/2020 

Door juf Cécile 

Woensdag 06/05/2020 

Door juf Daphne 

Donderdag 07/05/2020 

Door juf Cécile 

Vrijdag 08/05/2020 

Door juf Daphne 

 

ACTIVITEIT 

 

Woordloosspel op muziek 

(tiktakvoorstelling) 

Intro nieuw thema:  

mijn leuke familie met 

 voorleesverhaal. 

Bespreken: wat is een gezin? 

 

Een hart voor mama  van 

groot naar klein en in ver-

schillende kleuren. 

 

 

Werken met ritmekaarten: 

Jules en zijn familie. 

 

Aanbrengen versje           

Moederdag! 

 

 

DOEN 

 

Speel met de muziek de  

tiktak voorstelling na.  

 

Mijn gezin: wie woont er bij 

mij in huis? 

Teken – en of kleefopdracht. 

 

Knutselen van het             

Moederdaggeschenkje. 

Volg het patroon:  

Klap/stap de ritmekaarten 

van juf na. 

Maak zelf een nieuw patroon 

met de ritmekaarten. 

 

Ontwikkelen van de fijne 

motoriek: rijgen van een 

ketting voor mama. 

 

Nijntjesklas  

Poezenklas 

 

Thema: Mijn leuke familie.  

Maandag 11/05/2020 

Door juf Cécile 

Dinsdag 12/05/2020 

Door juf Daphne  

Woensdag 13/05/2020 

Door juf Carmen 

Donderdag 14/05/2020 

Door juf Cécile 

Vrijdag  15/05/2020 

Door juf Daphne  

 

ACTIVITEIT 

Ra ra ra waar ben ik? 

Oriënteren en beleven van de 

ruimte. 

Doe mee met juf! 

Verhaal: Anna en haar familie 

+ verhaal naspelen met     

stokpopjes 

Brownies maken en bakken 

met juf Carmen.  

Jules houdt van mama en 

papa: samen dansen  

is zo leuk! 

Voorwerpen rubriceren: wat 

hoort binnen en wat hoort 

buiten ons huis met concreet 

materiaal.  

DOEN 

 

Toepassen van ruimtelijke 

begrippen. 

Herhalen van de pincetgreep. 

Extra: bouwen van een huis. 

Maak zelf een stokpopje van 

Jules Of Anna. 

 

Maken, bakken en brownies 

eten, mmm. 

 

 

Maak een dansje met  

je gezin. 

Extra: kleuropdrachten:  

vormen en kleuren. 

Plaats de voorwerpen in het 

huis of erbuiten. Prenten 

knippen en kleven of tekenen 

en inkleuren.  



Nijntjesklas  

Poezenklas 

 

Thema: Mijn leuke familie.  

Maandag 18/05/2020 

Door juf Cécile 

Dinsdag 19/05/2020 

Door juf Daphne  

Woensdag 20/05/2020 

 

Donderdag 21/05/2020 

 

Vrijdag  22/05/2020 

 

 

ACTIVITEIT 

Corona in ons leven! 

Wie is dat ? 

Wat moeten we doen om niet 

ziek  te worden? 

Waarom dragen de grote men-

sen en de juffen een mond-

masker? + patronen tekenen 

Geen school.  Hemelvaartsdag  Geen school. 

DOEN 
Doe mee met het experiment! 

Kleurplaat van Jules en Anna.  

 

We knutselen een              

mondmasker voor onze pop of 

beer.  

 

 
 

 
 


