
Anna in het circus.Dit boek stond de voorbije 3 
weken centraal in onze klas. Net zoals bij elk 
thema  begonnen we met het maken van een 
woordspin.  Op het einde van  het thema bekijken 
we deze nog eens en vullen we aan wat we 
geleerd hebben in de klas. 

De juf had ook enkele spulletjes mee voor in de poppenhoek, we bekijken ze eens van dichtbij. 



De juf had een clownspak bij, die wou ik wel even passen :) Wat 
jammer, maar het pak was véél te klein voor mij!  Dan maar eens 
proberen bij Jolien! Dit ging stukken beter. 

In het hoekenwerk gingen we aan de slag met plaatsbepalingen. Eerst goed kijken waar de leeuw, de clown, 
… staat en deze dan op dezelfde plaats zetten! Wat deden de kleuters hun best! 



Het oefenen van plaatsbepalingen deden we aan de hand van verschillende spelletjes. 
Een stapeltoren spel:  goed kijken wie er allemaal in de toren moet en dan de juiste plaats zoeken. Dit 
deden we op verschillende manieren.



Bumba zoeken aan de hand van foto’s.

We deden verschillende kleurenspelletjes.



Bij circus hoort natuurlijk …Popcorn! 



Schrijfdans kwam ook aan bod, we leerden ronde en gebogen lijnen tekenen!  In het hoekenwerk oefenden we hier 
nog wat verder op. 



In het circus heb je koorddansers, deze moeten heel goed hun evenwicht kunnen behouden. We leerden 
eerst op een dikke bank lopen, daarna op een dunne bank en als slot balanceerden we op een touw! 



In het hoekwerk was er ook heel wat te beleven. We leerden stap voor stap een kleurplaat inkleuren ( want we 
merkten dat de kleuters vaak heel doelloos krabbelden op hun blad). De juf was heel erg trots, want de kleuters 
deden dit super :).

Vrijdag 29 oktober zijn jullie allen welkom op onze eerste forum. We zijn volop bezig met het 
knutselen voor ons optreden als clowntjes. 



Ook in de hoekjes hadden we heel wat pret! 



Ons volgende thema: Noortje in het bos.

Onze woordspin




