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Oostakker, 22/08/2022
Beste ouders;
Hier zijn we dan met onze eerste themabrief van het schooljaar.
Gedurende de maand september zullen we werken rond het thema
“ Jules gaat naar school”
Met mijn tas en met mijn jas,
ga ik naar de peuterklas
Ik maak veel vriendjes
groot en klein
Jules zal er èèn van zijn.
Wat zullen we leren?
⚫

We maken kennis met Jules de klaspop

⚫

We maken kennis met Woody de schoolhond

⚫

We leren regeltjes en afspraken van de klas kennen

⚫

We werken rond zindelijkheidstraining

⚫

We verkennen de verschillende hoekjes van de klas

⚫

We leren opruimen

⚫

We maken een schoolwandeling

⚫

We maken kennis met de verschillende kalenders : aanwezigheidskalender,
daglijn en weerkalender

⚫

We leren een versje en enkele liedjes

⚫

We kleuren een eerste schooltekening, we
schilderen onze boekentas en stempelen met
onze handjes
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Themawoorden binnen dit thema zijn:
⚫

De school, de klas, het toilet

⚫

De juf, de vriendjes

⚫

De boekentas

⚫

De jas

TIP: je mag deze woorden op een speelse
manier oefenen met je kinderen.
Na elk thema zal je peuter de werkjes meekrijgen samen met de aangeleerde liedjes
en versjes.

Wat mag je meebrengen?
Heb je leuke boekjes, spelletjes of mooie prenten liggen? Geef deze dan mee met je
peuter je krijgt dit na het thema terug.( graag voorzien van naam )

Denken jullie ook nog eens aan de gevraagde familiefoto’s? Gelieve aan de achterzijde
de namen van de mensen die op de foto staan te willen schrijven.

Belangrijke data:
⚫

Vrijdag 16 september: strapdag (informatie volgt later )

⚫

Dinsdag 27 september: schoolfotograaf

Foto’s van het schoolgebeuren kan u steeds na elk thema terugvinden op de website.

De juffen van de Julesklas

