Themabrief 21 september tot 5 oktober 2018

Terugblik : “Veilig op weg”
Vrijdag 21 september ging ons nieuw thema van start.
ALLE kleuters kwamen te voet of met de fiets naar de
STRAP-dag. In de namiddag deden we een fietsparcours.
Op onze speelplaats kwamen er straten, verkeerslichten,
een rond punt en verkeersborden. We leerden ook over
de delen van de fiets en hoe een fiets werkt.

Enkele keren gingen we op
stap en leerden we netjes
aan de kant van de huizen
op het voetpad wandelen,
de oudsten leerden
oversteken,… We kwamen
enkele verkeersborden
tegen. Als echte
“mooimakers” ruimden
we afval op.

De oudsten schilderden een stratenplattegrond met zelfs ’t Focheltje er op. In de autohoek konden
we hier dan op rijden, (vooruit, achteruit), een aantal kindjes gaan ophalen met de bus aan een
huisje met bepaalde eigenschappen.
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Wekelijks zijn er nieuwe spelletjes voor de
schildpadden en de vissen in onze schrijfhoek:
fijne motorische vaardigheden,
schrijfmotoriek, ontluikende geletterdheid,
tellen, cijfers leren kennen,…
Afgelopen week stempelden we lange en korte
woorden. De knijpkaarten daagden ons uit om
te tellen..

De “F” van fiets werd geoefend met luister- en
spreekspelletjes en op de computer met de
beginklank “F”.
De verkeersspelletjes in onze computerboek
waren een succes voor groot en klein.

De eerste spelletjesnamiddag was geslaagd:
de oudste kleuters speelden een uitdagend
verkeersspel en de jongsten speelden
spelletjes met vormen en kleuren en een
verkeersmemorie. We sloten af met een
theekransje van muntblaadjes uit onze tuin.
26 november staat de volgende spelletjesdag
op de kalender.

‘Tinkel pinkel, belgerinkel’, klonk ons lied. We bootsen allerlei voertuigen na op muziek.
Ook leerden we een versje voor de grootouders. We stempelden hartjes met onze vingertoppen. In
het speelbos hadden we fijne voormiddag met 5 kabouteropdrachten.

Vooruitblik
Thema ‘leven in het bos’ komt eraan. Voorzie aangepaste kledij, want wij gaan de herfst ontdekken
BUITEN.
Maandag 8 oktober gaan we alvast naar het bos herfstvruchten en paddenstoelen zoeken.
Woensdag 10 oktober: zwemmen
Donderdag 11 oktober: uitstap naar Bastion van 9u tot 12u.

