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THEMA’S IN DE KLAS... 
 

Na de krokusvakantie stapten we in onze raket en vlogen we 

naar DE RUIMTE ! 
 

Dit is het tweede thema dat de kleuters zelf naar voor  
hadden gebracht en de betrokkenheid was dan ook heel 

groot.  
 

Verschillende kleuters brachten spulletjes mee van thuis: Tuur, 
Gilles en Hanna  brachten boeken mee, waar we heel wat 

leuke weetjes uit gehaald hebben. 
 

Ook met de sjablonen van Tuur gingen heel wat kleuters aan de slag en het 
maanlichtje van Titus werd elke morgen aangestoken in onze kring 
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Beste ouders, 

 
Abrupt werd onze paasvakantie verlengd met een weekje paaspauze. 

 
We waren echter net gestart met ons thema ‘boerderijdieren’ en we 

hadden, dachten we, nog twee weken om aan ons paasmandje te  
werken. Tot we de bui voelden hangen natuurlijk en we in een  

stroomversnelling onze ‘paashaantjes’ hebben afgewerkt om op vrijdag 
de eitjes te kunnen meegeven. 

 
Maar het is ons gelukt… en hopelijk hebben alle kleuters kunnen  

genieten van een leuke vakantie ☺ 
       Veel leesplezier 
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In de klas: 

• In onze poppenhoek hadden we een NASA-ruimtestation gebouwd 
van waaruit de kleuters alle satelieten en raketten konden besturen. 

• Ook de verteltafel werd een ruimtelandschap, waar de kleuters met 
de raketten, ufo’s, astronauten leuke verhalen konden verzinnen. 

• In onze beeldles spoorden we de kleuters aan om zelf een  
ruimtestation of raket te maken met het materiaal dat ze aangebo-

den kregen… al gauw stond onze klas vol ufo’s ☺ 
• Spelenderwijs kwamen alle planeten ook aan bod: in de turnles, bij 

het zingen van ons improvisatielied (mijn raket), bij het seriëren, enz. 
• We oefenden middenrijm EE en OO 
• In een lesje krullenbol maakten we de ‘ster’ 

• In een lesje ’zwaartekracht’ vergeleken we de snelheid waarmee 
verschillende voorwerpen op de grond vielen. En we gebruikten de 

slow-motion functie van de Ipad om dit te filmen. 
• We werden echte wetenschappers en deden verschillende proefjes: 

een ballonraket laten vliegen door de klas, een vaas die water  
opzuigt, een lavalamp maken, kleuren die overlopen en een ballon 

die vanzelf opblaast!  
• We gingen maanstenen wegen en vergelijken. 
• En de juffen sloten het thema af 

met een poppenkast. 
 

Louiz en Adil  
aan het werk in het  

ruimtestation ➔ 

Yassine en Thiago zijn 
maanstenen aan het  

wegen                 ➔ 

  Kunnen ze de robot  
besturen enkel met de 

afstandsbediening? 

 Tuur en Lani  
controleren welk  
voorwerp het snelst valt 
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We zijn nog niet helemaal bekomen van onze uitstap naar 

de ruimte als we deze week weer helemaal  
ondergedompeld worden in een nieuw avontuur! 
 

Onze klas wordt deze keer omgetoverd tot een  
politiekantoor met alles er op en er aan! 

DE POLITIE staat klaar om de grootste boeven te vangen! 
 

 
 

 
In de klas:  
• Het NASA-ruimtestation moet plaats ruimen voor ons politiekantoor met 

wachtruimte, loket, verhoorkamer en cel. 

 
• Ook deze keer werd de verteltafel aangepast aan ons thema, waardoor 

de kleuters weer volop nieuwe verhalen konden verzinnen. 

• In een lesje krullenbol oefenden we de liggende acht op de autobaan. 
• We combineren zowel ‘bijdoen’ als ‘wegdoen’ in één les. 

• We oefenen het schrijven van de cijfers op onze politie-GSM. Om deze te 
maken moesten de kleuters alle stappen proberen zelfstandig uit te  

voeren.  
• We hernamen ook onze cito-toetsen om te kijken hoeveel vorderingen de 

kleuters al hebben gemaakt en waar ze nog moeilijkheden bij ondervin-
den als ze zelfstandig aan de slag moeten gaan. 

• We oefenden verder op het herkennen van ‘beginklanken’ 

• De kleuters mochten een schilderij maken, waarbij ze een gebeurtenis 

  Agent Adil maakt zich klaar 
om de mensen te ontvangen aan 

het loket. 

  Agent Yassine verhoort de verdachte! 
Wat zou Marybless uitgespookt hebben?   Oeps, Bo heeft zich als 

agent voorgedaan en zit nu in 
de cel! 
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moesten uitbeelden binnen het thema. 

• We hebben ook een technieklesje gehad, waarbij de kleuters in groepjes 
van 4 een lego-knikkerbaan moesten ontwerpen. Ze moesten eerst een 
plan tekenen en  dit plan samen uitwerken. 

We evalueerden dan samen of het doel bereikt werd en waar het nog 

moest bijgestuurd worden.   

 

  Agent Adil heeft veel werk! 

  
Samen met juf 

Carmen maken 
enkele kleuters 
een lego-
politiekantoor  

volgens  
stappenplan 

We schilderen over het  

thema: wat gebeurt er  

bij jouw agent?    

 We oefenen op de schietstand    Verhalen verzinnen aan de verteltafel  
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Leren over dieren komt bij heel wat kleuters naar 
voor.  

Daar dit echter een heel ruim thema is delen we het 
de komende weken op in enkele categorieën.  

 
We zouden van start gaan met  

‘DE BOERDERIJDIEREN’, maar daar stak corona  
opnieuw een stokje voor. 
 

We konden het paasgebeuren niet opnieuw in 
het water laten vallen, dus zetten we alles op 

alles om onze paashaantjes afgewerkt te  
krijgen. Zo konden we de kleuters de vrijdag 

voor de paaspauze toch naar huis laten gaan 
met lekkere paaseitjes.  

Maar de paashaas liet zijn eitjes ook deze 
maal niet zo maar gaan hoor.   
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Eerst moesten de kleuters heel wat raadsels oplossen om de juiste locatie 

van de paaseitjes te ontdekken.  
Deze werden veilig en netjes in de mandjes gelegd voor thuis. 
Maar juf was die dag ook jarig en dus mochten de kleuters alvast  

genieten van een lekker paaseitje als dessert . 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  Lani kiest om de kop te bekleven met papier. 
➔  

Voor de veren 

moesten ze  
keukenpapier 

in stroken 
knippen en 

rond kleven  
als een zonne-

tje  

We oefenen nog eens de 

vormen bij het prikken 

van het gat.            ➔  

 Eten in onze klasbubbel… met een eitje als dessert… mmmmmm  
Bedankt lieverdjes… jullie hebben mij heel de dag door verwend met verjaardagswensen, knuffels en lieve attenties  

 
 

 

 Thiago en Hanisa tekenen 47 
kaarsjes op mijn taart. En ze hebben 
dat juist geteld!   

 En de tekeningen blijven maar 
komen voor mijn verjaardag  
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BERENBLOG…. 
 
De klasblog van de berenklas is opnieuw up-to-date! 
 

www.degroeiboom.be 
en doorklikken naar de blog van de berenklas 

 
 

Berengroetjes,  juf Peggy     

☺ VERJAARDAGSHOEKJE… 
M
a
a
rt

 

Hanisa 

Ali 

Juf Peggy 
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• Denkt u ook even aan een nieuw pak koeken voor de 
maanden APRIL en MEI?  

 

 
• Hou zeker rekening met deze vrije dagen: 
  

 - vrijdag 30 APRIL 2021: pedagogische studiedag 
  

 - 12, 13 & 14 MEI: verlengd weekend Hemelvaart 
 

 - 24, 25 & 26 MEI: verlengd weekend Pinksteren 
 
• woensdag 19 mei: SPORTDAG KLEUTERS 
 
 
 

 

 
 

DAAAAG! 
Tot  de volgende nieuwsbrief! 

Groetjes juf Peggy 


