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Dag mama, papa 

‘Appeltje groen, ik geef je een zoen 

Appeltje geel, ik laat je heel 

Appeltje rood, sapperloot 

Hap en hop, ik eet je op!’ 

Herfstvakantie… tijd om onze batterijen weer op te laden en te genieten van een weekje vakantie! Na de 

vakantie vliegen we er terug in met een nieuw thema ‘Rikki eet graag fruit!’ 

Uw kleuter heeft zijn/haar zak met werkjes meegekregen naar huis. 

Gelieve deze NA DE VAKANTIE terug mee te brengen.  

Geen werkzak= geen werkjes mee naar huis  

Wat zullen we leren?  

- We sorteren fruit op soort en kleur 

- We benoemen allerlei soorten fruit en proeven er ook eens van 

- We maken fruitsalade en fruit smoothie 

- We leren enkele nieuw liedjes en een versje kennen 

- We bekijken een tiktak over fruit 

- … 

Themawoorden binnen dit thema zijn: 

 TELRIJ:  

 ÉÉN 

 TWEE 

 DRIE 

 PROEVEN 

 HET FRUIT: 

 DE APPEL 

 DE BANAAN 

 DE MANDARIJN 

 DE AARDBEI 

 … 

  KLEUREN: 

 BLAUW 

 ROOD 

 GEEL 

 GROEN 

 ORANJE 

!TIP! Je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je kleuter! 

 

Voor de fruitsalade en de fruit smoothie zullen we Max. 4 EURO per kind nodig hebben van de 

maximumfactuur! 
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Wat mag je meebrengen? 

- Materialen rond het thema zijn steeds welkom!  

o Boekjes 

o Spelletjes 

o Speelgoedfruit 

o Mooie prenten 

o … 

 

- Ouders, grootouders, buren, … die een fruitboom hebben en wat fruit kunnen missen, mogen dit 

gerust laten weten of gewoon meebrengen. 

- Ouders, grootouders, … die heel dicht bij de school wonen en een fruitboom hebben mogen dit ook 

laten weten aan de juf. Indien mogelijk komen we graag eens een bezoekje brengen aan de 

fruitboom. 

Belangrijke data’s: 

- Donderdag 11 november: wapenstilstand (GEEN school) => WIJ MAKEN GEEN BRUG OP 

12 NOVEMBER 

 

 

Foto’s van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website! 

Bedankt voor jullie medewerking! 

De juffen van K1 
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