
Thema: Prinses Arabella gaat naar school 

 

Hoe werd dit thema aangebracht?  

We startten het thema met het verhaal “Prinses Arabella  gaat naar school”. 

Prinses Arabella mag voor het eerst naar school. Ze ontmoet er de 

prinsessen Ling en Sofie. De prinsessen leren linten doorknippen en keurig 

rechtop lopen. De volgende dag mogen ze hun lievelingsdier meenemen. Wie 

neemt Arabella mee? 

Wat werd er gedaan rond taal? 

- Gesprek-prentlezen: Wat wordt er zoal op school gedaan? Welke hoekjes 

zijn er in de klas?  

- Mondelinge taal (bespreken van kaartjes): Ik heb…, wie heeft? 

- Initiatie frans: 

Week 1: 

 Voorstellen van Pistache en Vanille 

 Kls. stellen zichzelf voor aan Pistache en Vanille: Bonjour, je m’ 

appelle…. 

 Lied aanbrengen: Tete, épaule et genoux, pieds + aanduiden en 

benoemen van de lichaamsdelen uit het lied 

 Tellen in het frans 

 Slot: Do,do, l’enfant do 

 

 

          Week 2:  



 Lied: Bonjour 

 Kls. stellen zich voor: Je m’apelle… 

 Lied: Tete, époule et genoux, pieds 

 Kls. vertellen welk woord ze graag in het frans zouden leren kennen en 

juf.Lieve vertaalt het bv. een auto- une voiture, een schoen= une 

chausseur,… 

 Lied: Dans mon pays d’Espagne 

 Slot: Do,do, l’enfant do 

 

 

- Voorlezen: De nieuwe jongen 

- Voorlezen: Het kleurenmonster gaat naar school 

- Li la letterhuis:  

 Vertelschort: wie, wat, waar: Wie komt er voor in het verhaal? Wat 

doen ze? Waar zijn? (a.d.h.v kaartjes) 

 Wim de woordspin brengt woorden aan uit het boek “Prinses Arabella 

gaat naar school” nl. de prinses, de boekentas, de puntenslijper, 

boeken, het verkeersbord, de school, de koning, de koningin, de weg, 

dansen, knippen, de schaar, de slinger, de juf,… 

 Ko Klapper helpt ons om woorden uit het boek in stukken te klappen nl. 

blij, boeken, boekentas, boos, dansen, juf, knippen, koning, koningin, 

olifant, puntenslijper,… 

 Sil met de rijmbril. We zoeken woorden die rijmen op woorden uit het 

boek nl. boeken-broeken, boekentas-jas, boos-doos, olifant-hand, 

schaar- haar, school-viool 

- Voorlezen: Luuk en Lotje naar school 



- Voorlezen: Lou gaat naar school 

- Poppenkast: De poppen van de poppenkast stellen zich voor aan de kls. 

(de koning, Rik, Greetje, Ahmed en Luna) 

- Voorlezen: Amber wil niet naar school (voorgelezen door juf.Mia) 

- Voorlezen: Schildpad gaat weer naar school 

Welke manuele activiteiten kwamen er aan bod? 

- Tekenen: mijn boekentas 

- Schilderen: Dit ben ik! 

 

 

- Tekenen van zichzelf voor aan de deur 

Uitgangsvorm: Foto van hun hoofd 

 

 



- Vrij knutselen met kosteloos materiaal 

 

Welke verstandelijke oefeningen kwamen aan bod? 

- W.I.: Matrix: 

1) Vorm en kleur 

2) Personage en plaats 

 

- W.I.: Tellen (boekentassen) 

 

 

 

 

 

 

 



- W.I.: Rangschikken van groot naar klein 

- W.I.: Begrippen: Voor, achter, tussen, grootst en kleinst 

 

Welke liedjes en versjes werden aangeleerd? 

Liedje: Mijn nieuwe klas 

Versje: Mijn nieuwe klas 

 

Godsdienstmomentjes  

- Vreugde bij het weerzien 

- Leren omgaan met anderen, delen, samen spelen,… 

- Een huis op de rots of op het strand (samen bouwen we aan een stevige 

vriendengroep) 

- Verhaal: Wip de haas is jarig 

(samen vieren maakt het voor iedereen leuk) 

 

Klas- en hoekverrijking 

- Onthaalhoek: prenten i.v.m de school, de klas, hoekjes in de klas,… 

- Kleurhoek: kleurplaten i.v.m naar school 

- Winkel: winkel met spulletjes i.v.m naar school 

- Boekenhoek: boekjes i.v.m naar school 

- Letter-en schrijfhoek:  

          Kaartjes met afbeeldingen van dingen uit de klas + potloden.  

          Kls. zoeken tussen de potloden de letters die horen bij de afbeeldingen 

          Bv. klas (k l a s of K L A S) 

- Kniphoek: Zoeken van de letters van hun eigen naam, uitknippen en onder 

hun naam kleven. Daarna mogen ze hun kaartje naar keuze versieren. 

 

 

 

 

 

 

 



- Denkhoek: Allerlei spelletjes 

 

Wat kwam er verder nog aan bod? 

- Experimenteren: de hoekjes van de klas, het keuzebord, de symbooltjes + 

we leerden de afspraken i.v.m de hoekjes. 

- Verjaardag vieren van Ilay (5 jaar) en Jinx (5 jaar): kroon, zingen, snoepje 

- Aanbrengen gezelschapsspel “Ik ga naar school” (Katrotje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aanbrengen sociaal thema a.d.h.v een toneeltje met Bijou en Filou. 

Onderwerp: afspraken op de speelplaats. 

Juf.Veerle (Filou) en juf.Stefanie (Bijou) voeren een toneelstukje omtrent 

wat mag/niet mag op de speelplaats. Alle kls. van de school kijken toe. 

Gedurende het ganse schooljaar zal er iedere maand een thema 

aangekaart worden a.d.h.v een toneeltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnles en schrijfdans 

Turnles: 



Week 1: 

De eerste turnles, joepi! We namen onze boekentas mee en deden er 

verschillende spelletjes en opdrachten mee. Het was heel plezant! 

 

Week 2: 

Opnieuw mooi weer, dus turnden we buiten op de speelplaats. We leerden nieuwe 

tikspelletjes en speelden nog even in de tuin. 

 

Schrijfdans: 

Thema “Dat ben ik” 

 We luisterden naar het versje “Sterrenmannetje” en keken naar de 

tekenbewegingen op de kaart. De kls. oefenen met de vinger in de lucht 

de lijnvorming. 

 Alle kls. krijgen een groot blad met daarop vijf stippen in de vorm van 

een ster. 

Kls krijgen een stift. We oefenen tijdens het horen van het versje de 

lijnvorming met de vinger. Daarna trekken we met een stift lijnen van 

stip naar stip. Na het liedje geven we het mannetje ogen, een neus en 

een mond. 

 Lijntjes rond mezelf: 

Kls. gaan per 2 staan. Een van de twee gaat op de rug op de grond 

liggen. Tijdens het horen van het lied “Hé! You! Kiekeboe! Trekt de 

andere kleuter met krijt lijnen rond de liggende kleuter. Daarna 

wisselen we af. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend thema: De kleur van emoties (gevoelens) 

 

 

 

 


