
Thema: Nieuwe vriendjes voor Jules 

 

Hoe werd dit thema aangebracht? 

Tijdens het kringgesprek stelde Jules zichzelf voor . De juf stelde 
de nieuwe vriendjes voor aan Jules. Elk om de beurten mochten de 
kleuters een high five of vuisje geven aan Jules. 

Wat werd er gedaan rond taal? 

Verhaal: Karel gaat naar school 

à nieuwe woordjes: boekentas, appel, juf, blokken 

Verhaal: Anna ruimt op 

à nieuwe woordjes: knuffel, opruimen, zoeken, vrachtwagen 

ð Spelletjes met de nieuwe woordjes: welk woordje is weg? 
De juf zingt een liedje. Tijdens het liedje sluiten de kleuters 
hun ogen en neemt de juf het voorwerp of foto weg. Na het 
liedje doen de kleuters hun ogen open. De juf duidt een kleuter 
aan om te zeggen welk voorwer weg is. 

Welke manuele activiteiten kwamen er aan bod? 

• Mijn eerste kunstwerkje: kleuters schilderen met 2 
hoofdkleuren op doek 

• Kunstenaarszak: schilderen met verfrol op papieren zak + 
versieren d.m.v. te stempelen met sponsen. 
Achteraan: kader schilderen met goud- of zilververf + juf 
kleeft foto erin van de kleuter 

• Welkom voor aan onze klasdeur (= groepswerk): 
- groot blad schilderen met blauw en wit 



- luchtballon maken: snippers kleven in verschillende kleuren 
voor de ballon, bruine snippers voor het mandje 

- foto van de kleuters in het mandje kleven 

Welke verstandelijke oefeningen kwamen aan bod? 

 

Welke liedjes en versjes werden aangeleerd? 

Liedje: Klas versieren, tiereliereliere 

    Iedereen doet mee, dat is een goed idee!! 

We zingen mee en doen bewegingen bij het liedje 

Godsdienstmomentjes 

Nieuwe vriendjes: 

- Na het verhaal van ‘Karel gaat naar school’ bespreken we de 
prent van het afscheid nemen en verdrietig zijn. Iedereen 
wie wil mag vertellen als ze hetzelfde gevoeld hebben zoals 
Karel. Daarna doen we een gebedje 

- Na ons groepswerk leggen we ons werk in de kring, bespreken 
we wat we gedaan hebben, hoe mooi het wel is, … en doen we 
een gebedje 

- Op het einde van ons thema reflecteren we , iedereen mag 
vertellen wat hij/zij leuk vond. Vooraf vertelt de juf a.d.h.v. 
foto’s wat we allemaal gedaan hebben. Daarna doen we een 
gebedje 

 

 

 



Klas- en hoekverrijking 

Kleuters spelen in de hoekjes en leren de regels en de afspraken van 
de klas 

Wat kwam er verder nog aan bod? 

- We leren zelf onze jas aandoen (dit oefenen we doorheen 
het hele schooljaar) 

- We leren onze handen wassen 
- We leren om zelfstandig naar het toilet te gaan (dit oefenen 

we doorheen het hele schooljaar) 
- We leren onze spullen uit onze boekentas halen (fruit, koek 

en drinkfles) en dit in het juiste mandje van de kar te leggen 

Turnles en schrijfdans 

Turnles: bewegingsomloop 

à opwarming op muziek: doe de bewegingen die de juf doet na 
(zwaaien met de armen, hoofd rollen, schouders op en neer, door de 
knieën, draaien rond de as,…) 

à stappen op de bank, evenwicht houden op de stapsteentjes, rollen 
over de plint, stappen over de bank naar het klimrek, op het klimrek 
zijwaarts stappen en terug over de schuine bank naar beneden 
glijden, door de tunnel kruipen 

à afsluiten met een rustmomentje: er ligt rustige muziek op, 
kleuters sluiten hun ogen. Wie een tikje voelt op zijn/haar neus mag 
rustig op de bank gaan zitten 

 

 

 



Turnles: spelen met hoepels 

à opwarming: dansen op muziek en al onze lichaamsdelen opwarmen 

à spelletjes met hoepels: 

- Eerst brengt de juf enkele ideetjes: 
Springen in de hoepel, in en uit de hoepel springen, stappen 
over de hoepel, stappen rond de hoepen,… 

- Kleuters brengen ideetjes aan: 
De hoepel rollen en erachter lopen, hoelahoepen, sringen 
zoals met een springtouw, de hoepel laten draaien rond onze 
arm,  

- Vrij spelen met de hoepel 
- Afsluiten met stoelendans met hoepels: 

Alle hoepels liggen op de grond. Als je de muziek hoort stap 
je rond. Als de muziek stopt ga je zo snel mogelijk in een 
hoepel zitten. 
Bij een volgende beurt neemt de juf 2 hoepels weg. De 
kleuters die daarna geen hoepel meer hebben gaan even aan 
de kant zitten. Dit doen we tot er nog 2 kleuters overblijven. 

 

Schrijfdans: 

à schilderen met scheerschuim + verf: 

- Cirkels maken in het scheerschuim, experimenteren met 
scheerschuim, handen durven vuil maken, durven met de 
handen in het scheerschuim gaan 

Volgend thema: 

Jules is jarig!! 



 

 

 


