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VAN 27 TOT EN MET 31 MAART 2023 
THEMA: PASEN 

 

     
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

27/03 Activiteit samen 
met eerste leerjaar 

29/03 30/03 31/03 
Paasdrink van het 

oudercomité! 

Boodschap van de juf 

/ 

 

EVEN TERUGBLIKKEN … 

 

 

Lieve groeten van de juf 

We begonnen de week met het verhaal ‘Rikki heeft een plan’. Het is mama’s verjaardag. Rikki wil mama 
verrassen met een mooi boeket lentebloemen. Hij loopt het bos in en maakt een lange tocht om op de plek te 
komen waar hij moet zijn. Maar als hij teruggaat heeft Rikki een probleem ... 
-In de klas stonden heel wat lentebloemen. We ontdekten hun namen, we gingen op zoek naar de verschillen 
tussen de verschillende bloemen. Elke dag keken we of we al veranderingen zagen.  
-Dinsdag startte een nieuw seizoen: de lente is in het land. We wisselden de kaartjes van winter naar lente. 
-Voor Rikki gingen we op zoek naar oplossingen om over de muur te geraken. Er waren heel wat creatieve 
voorstellen. Sommige kleuters maakten een trampoline, anderen bouwden rotsblokken om op te klimmen. 
-We deden heel wat teloefeningen met bloemen. We vulden de tuintjes met meer en minder bloemen dan het 
tuintje van Rikki. Ook de begrippen +1 en -1 kwamen aan bod. 
-We deden een rijmspel met bloemen. 
-We begonnen aan ons paasmandje. Er moest gras geknipt worden en voor ons paaskonijn kwam er heel wat 
scheur- en plakwerk aan te pas. 
-Dino Lexie kwam op bezoek en bracht het letterdoosje van de letter M mee. We gingen op zoek naar woorden 
die beginnen met de letter M. Bedankt om op zoek te gaan naar prentjes. 
-Onze winkel werd helemaal ingericht als bloemenwinkel. De verschillende bloemen kregen een naamkaartje 
en natuurlijk hoorde er ook een prijskaartje bij.  











 

 


