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        Oostakker, 25 februari 2023 

Beste ouders; 

Na een weekje vakantie zijn we hier met onze volgende themabrief. 

Eerst en vooral verwelkomen we onze nieuwe instappertjes. 

In de week van 27 februari tot en met 3 maart laten we onze peuters nog wat wennen. 

In de periode van 6 tot en met 31 maart werken we rond het thema “ Jules en de 

Paashaas” 

 Rode stippen op een ei en een gele strik erbij. 

 Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij. 

Wat zullen we leren? 

⚫ We doen een waarneming van een ei 

⚫ Er komt een echte kip op bezoek 

⚫ We schilderen een paasmandje 

⚫ We schilderen met een kam de kip 

⚫ We stempelen met onze vuistjes de kip 

⚫ We experimenteren met waterverf 

⚫ We bewegen als een kip en een konijn 

⚫ We experimenteren met muziekinstrumenten 

⚫ We leren een liedje “ tok tok tok  ik ben een kip” 

⚫ We genieten van een lekker Paasontbijt 

⚫ We kijken naar tik tak rond Pasen 

⚫ We leren een versje “piep,piep,piep wat hoor ik daar?” 

⚫ We luisteren naar verhalen over Jules die paaseitjes zoekt,......... 
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⚫ We zoeken de andere helft van het ei 

⚫ We experimenteren in de maïsbak en eierbak 

⚫ We zoeken paaseitjes 

Themawoorden binnen dit thema zijn: 

⚫ Kip 

⚫ Ei 

⚫ Paashaas 

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

Wat mag je meebrengen? 

⚫ Materialen rond dit thema zijn steeds welkom: boekjes, muziekdoosje,..... 

⚫ Chocolade eitjes om te proeven,  

⚫ Echte eitjes om te bakken 

⚫ Prenten en spelletjes 

Belangrijke data: 

⚫ Maandag 20 maart: facultatieve verlofdag 

⚫ Donderdag 30 maart: oudercontact kleuter op uitnodiging 

De juffen van de Julesklas 
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