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         Thema ‘Mijn familie’  

    

 

 

De uiltjes werken de eerste twee weken na de krokusvakantie rond het thema 

‘Mijn familie’. De voorbije week stonden de verschillende gezinsvormen centraal 

en de kleuters presenteerden vol trots hun eigen familiefoto voor.  



 

De 1ste  kleuters 

zullen vanaf nu 2x 

per week aansluiten 

tijdens een 

speelmoment met 

de 2de kleuters.                    

De bijtjes maakten 

alvast kennis met de 

verschillende 

hoeken en kregen 

hierbij de nodige 

ondersteuning van 

de 2de kleuters.  

De 2de kleuters 

oefenden de 

rekenhandelingen 

‘erbij doen’ en 

‘eraf nemen’.   



 

De 3de kleuters 

gingen op zoek naar 

voorwerpen in de 

klas voor onze 

lettermuur.  

Tijdens het muzisch 

moment speelden de  

kleuters het verhaal 

‘Mijn mama’ na.  



   

Met een doorschuifsysteem konden de uiltjes zich helemaal uitleven in de 

bewegingshoeken: springen over hindernissen, evenwicht bewaren, draaien 

met de hoepels, een fietsparcours volgen, stappen met stelten, … 

 



 

Een collage 

maken over een 

familielid. Wat ziet 

hij/zij graag? 

Knippen en 

plakken maar!  

Gezinsleden 

tellen, ordenen 

van jong naar oud, 

gekke kapsels 

tekenen, …                

Het kon allemaal 

tijdens de 

zakjestijd.  



 

Tijdens de 

natuurbeleving 

gingen we op wandel 

en zochten we naar 

de verschillende 

kleuren in de natuur.                         

De kleuters 

ontdekten ook 

knoppen aan de 

bomen. Het beginsel 

van een blad, bloem 

of stengel? 

 

De schrijfdans ‘Mijn opa 

heeft een brilletje’ staat 

centraal tijdens het thema 

‘Mijn familie’.  

De 2de kleuters oefenden de 

schrijfbewegingen in 

scheerschuim.  



 

Met hoeveel 

gezinsleden wonen wij 

thuis? We goten de 

resultaten in een tabel 

en maakten een 

vergelijking.  

Een volgende 

verwerking van de 

schrijfdans: met krijt 

het brilletje weergeven.  



 

Terug tijd voor een 

matrix! Hoe staat het 

meisje ten opzichte 

van haar huis? Waar 

staat het venster? 

Met deze 2 aspecten 

in het achterhoofd 

maakten we de 

oefening.  

Vrijdag was het 

pyjamadag.                         

We kwamen in pyjama 

naar school, dit ten 

voordele van Bednet. 

Zo staken we alle 

zieke kinderen een 

hart onder de riem.  

We voerden een 

ochtendgymnastiek 

uit met de hele 

school.  



 

We eindigen het klasnieuws steeds met het leefboek van de roze uiltjes.                     

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 

 

Max had heuglijk 

nieuws. Er was bij zijn 

thuis een ezelsveulen 

geboren.                             

Vol nieuwsgierigheid 

bekeken de uiltjes de 

foto’s en filmpjes van 

het hele gebeuren.   



  

Wat staat er op de agenda?   

• Maandag 14 maart: auteurslezing Pieter Gaudesaboos 

• Maandag 21 maart: voorstelling ‘Arabella’ van Salibonani 

• Maandag 28 maart: overgangsmoment 3de kleuter – 1ste leerjaar  

Maandafspraak maart/april  

 


