
Ons thema “feest” zit erop. 
Bij elk thema vertrekken we vanuit een prentenboek. Deze keer mochten we luisteren 
naar het verhaal “Anna is jarig”.We maken telkens een woordspin. Hier kunnen de 
kleuters vertellen wat ze al weten over het thema en wat ze graag willen doen in de klas. 

Bij jarig zijn hoort natuurlijk ook een kroon, we mochten de kronen sorteren bij de juiste kleur. We probeerden 
de kleuren juist te benoemen. 



We deden heel veel leuke dingen met ballonnen. Kijk maar even mee. 
• Stempelen met ballonnen.

• De ballon gooien en vangen.



• De ballon heel stilletjes/ luid doorgeven ( met een belletje erin).

• En een ballon met helium vullen.



Een rondje leren tekenen, dit deden we met hulp van een ballon. Eerst met onze vinger over de ballon 
gaan, dan een rondje tekenen met wasco en stift. Er werden hele mooie ballonnen getekend! Ook in het 
hoekenwerk werd er verder geoefend. 



Aan de hand van concreet materiaal en woordkaarten leerden we de woordenschat kennen in 
ons thema. 

Logisch rangschikken kwam ook aan bod, we legden de prenten en de ballonnen in de juiste volgorde. 



We hadden dolle pret bij het blazen van grote en kleine bellen. 



Bij jarig zijn hoort natuurlijk iets lekkers. Samen met juf Kirsten maakten we cupcake’s. 



Na het bakken mochten we smullen van al dat lekkers. Nina wou graag slagroom en snoepjes op de 
cupcake, dus daar zorgden we voor :). 



In het hoekenwerk mochten we smullen van taartjes, feestkettingen maken, ….





We hadden 2 jarigen de voorbije weken. Hiep hiep hoera voor Melek en voor Imran. 



Ilayda had groot nieuw! Zij is grote zus geworden. Proficiat aan de mama, papa en grote zus!  We 
mochten smullen van een lekkere donut en we kregen een geschenkje. 

Volgende week donderdag gaan we met de kleuterblok op schoolreis naar De Sierk. Ons thema voor 
de komende 2 weken is circus. 




