
Anna bij de kapper, dit was het boek dat het 
voorbije thema centraal stond. We luisterden heel 
aandachtig naar het verhaaltje en maakten 
daarna in kleine groep een woordspin.



Knippen, knippen met de schaar! De juf heeft heel vaak herhaald dat we enkel in papier mogen knippen en niet 
in onze haartjes. We mochten vrij knippen in papier en in plasticine. 
Daarna kregen de kleuters van de eerste kleuterklas een oefenblad om te knippen op een rechte lijn. 



De ene kleuter heeft lang haar, de andere kort.  We leerden de begrippen aan door naar elkaars haar te 
kijken, door lange en korte stukjes wol te sorteren en door op zoek te gaan naar lange en korte takken. 



Onze poppenhoek was omgetoverd tot een heuse kapperszaak.  Dit was een groot succes, kijk maar 
even mee.  Niet enkel de kindjes, maar ook de juffen mochten genieten van een kappersbeurt. 



De juf had 3 prenten mee, samen bekeken we wat er op de prenten stond en daarna probeerden we ze in de juiste 
volgorde te leggen. 

We leerden de spullen van de kapper kennen en juiste gebruiken. De haardroger was toch wel een groot succes! 



Er werd ook heel hard gewerkt aan het geschenkje voor onze mama. 

In onze andere hoekjes was er ook heel wat te beleven. Vooral onze fijne motoriek werd geoefend. 



We genoten ook van het mooie weertje buiten ;) Kijk maar even mee. 



In de andere hoekjes was er heel wat te beleven! 



We hadden ook 2 jarigen in de klas! Hiep hiep hoera voor Noar en Nina



Nog een leuke foto om met jullie te delen! 
“Juf, mogen we eens verstoppertje spelen, jij moet tellen en ons dan zoeken in de klas”. 

Tuurlijk wil de juf dat doen! Tellen tot 10 en dan alle kleuters gaan zoeken. 

Kijk maar eens mee naar de origineelste verstop plaats. 




