
Bij de dokter 

 

De kleuters vertoonden al enige tijd veel interesse in de dokterstas die in 

de klas aanwezig was.  Dus gingen we aan de slag met het thema ‘Bij de 

dokter’.  

Het boek ‘Saar bij de dokter’ stond de afgelopen drie weken centraal.  

We startten ons thema met het bekijken van de dokterstas. Wat zit 

daar nu allemaal in? Zo ontdekten we dat we naar ons hart kunnen 

luisteren met een stethoscoop. We bekeken ook de spatel, een spuitje, 

een verband en pleisters, de reflexhamer, het lampje en de            

thermometer. De kleuters vonden het allemaal heel interessant.  

Medicijnen worden bij de apotheek gekocht. We 

oefenden hoe we doktersvoorschriften konden 

aflezen en welke medicijnen we nodig hadden.  



De dokter weegt en meet vaak ook kin-

deren. Wij keken ook eens wie de grootste 

in onze klas is en gingen eens op de weeg-

schaal staan.  

Daarna gingen we met een balans aan de 

slag: Wat is zwaarder? Wat is lichter?  

Er werd ook heel wat geteld. Hoeveel mensen zitten er in de 

wachtzaal? Hoeveel pleisters hebben we nodig?  



Het benoemen van lichaamsde-

len werd verder ingeoefend. We 

gooiden met de dobbelsteen en 

plakten een pleister op het aan-

geduide lichaamsdeel of deden 

een verband om.  

We gingen ook met het draairad aan de slag en voerden 

de afgebeelde houdingen uit.  



We haalden de vertelschort nog 

eens boven en we maakten zelf 

enkele verhaaltjes over ziek zijn en 

de dokter.  

We knipten een dokterstas en maakten een stethoscoop door 

stukjes rietjes te rijgen.  



Hoekenwerk 

We speelden een bingospel en een kleurenspelletje. We oefenden verder het schrij-

ven van onze naam in en probeerden met een pincet pareltjes op opdrachtkaarten 

te leggen. Er werden bedjes gebouwd met duploblokken en met juf Katrien werd 

een heuse ziekenwagen geknutseld voor de barbiepoppen.  



Werken met spuitjes, 

druppeltellers en pipetjes.  

Op doktersbezoek in de 

poppenhoek: verbanden 

leggen, pleisters kleven, 

de koorts meten, de 

ogentest en nog veel  

meer.  



Hiep hiep  

hoera!  

In februari hadden we al 2 jarigen. Zowel Atika als Me-

lek werden 5 jaar! Een dikke proficiat!   

Ons nieuw thema is ‘Daar zit muziek in’. Er zal de komende weken 

heel wat muziek gemaakt worden in onze klas!  


