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         Oostakker, 10 januari 2023 

Beste ouders 

Na twee weekjes vakantie zijn we weer met onze volgende themabrief. 

We wensen jullie langs deze weg ook onze beste wensen toe. 

Eerst en vooral verwelkomen we onze nieuwe instappertjes. 

In de week van 9 tot en met 13 januari laten we de peuters nog even wat wennen. 

In de periode van 16 januari tot met 3 februari werken we rond het thema “ Jules 

houdt van kleuren “. 

 Ik hou van mooie kleuren 

 Rood, groen, geel en blauw 

 En van die mooie kleuren 

 Tover ik er eentje uit mijn mouw 

 

Wat zullen we leren? 

⚫ We toveren met kleuren 

⚫ We luisteren naar verhaaltjes over kleuren: Jules kiest geel en blauw, geeltje 

en blauwtje, kleuren leren met hopla 

⚫ We schilderen met onze handjes: blauwtje en geeltje 

⚫ We experimenteren met de hoofdkleuren 

⚫ We stempelen met een rolletje op zwart papier 

⚫ We kijken naar tik tak: Jules kent de kleuren 

⚫ We leren een liedje : Jules heeft een rode neus 

⚫ We maken koude pudding in verschillende kleuren 

⚫ We spelen een kleurenspel met een dobbelsteen 

⚫ We bewegen met gekleurde linten op muziek 

⚫ We leren kleurtjes sorteren 
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⚫ We spelen met de parachute en balletjes 

⚫ We rijgen kralen volgens een kleurenpatroon 

 

De themawoorden zijn: 

⚫ De kleuren 

⚫ Rood, geel, blauw en groen 

Tip: je mag deze woorden gerust op een speelse manier oefenen met je peuter 

 

Wat mag je meebrengen? 

Materialen rond dit thema zijn steeds welkom.( boekjes, prenten, spelletjes...) 

Neem alvast eens een kijkje op de website voor de  foto’s van het klasgebeuren. 

 

De juffen van julesklas 
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