
Een kijkje in onze klas!

Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en 
kalm tegelijk. Wat is er met hem aan de hand? Met de hulp van een meisje 
probeert hij alle emoties die hij voelt een eigen plek te geven.

De voorbije weken werkten we rond het boek “ het kleurenmonster”. We leerden 
de kleuren rood, blauw, geel en groen kennen. Ook de gevoelens kwamen aan 
bod, hieronder kan je zien welk monstertje welk gevoel heeft. 

We luisterden samen naar het verhaal en 
maakten daarna een woordspin.



Elk monstertje heeft een bepaalde kleur. We gingen aan de slag en legden het kleur, het gevoel en de knuffel  
samen. 

Daarna gingen we 
richting knutselhoek. 
We mochten kiezen in 
welk kleurtje we ons 
monster wilden 
schilderen. 



De kleurenmonsters hebben niet alleen een kleurtje maar ook een gevoel. Kijk maar even mee. 





We leerden scheuren, dit lijkt voor ons heel eenvoudig maar met onze kleine vingertjes is dit niet 
altijd makkelijk. Maar we deden super flink ons best! 
Eerst oefenen in de kring, daarna in de scheurbak en als laatste mochten we gekeurd papier 
scheuren en bij het juiste monstertje kleven. 



Tijdens de bewegingsles had het kleurenmonster alle gekleurde ballen laten vallen. Wij sorteerden ze in de 
juiste emmer. Wat een werk!

We bouwen hele leuke kleurenmonster- torens in de klas, kijk maar mee. 



Maandelijks staar er een lesje techniek op het programma. Dit 
start meestal vanuit een probleempje die we samen proberen 
oplossen. 

Ons kleurenmonster was helemaal wit en wou toch zo graag 
een kleurtje. 
Hoe kunnen we ons kleurenmonster nu kleur geven. Dit bleek 
niet zo eenvoudig te zijn, maar met een beetje hulp van de juf 
kwamen we erg gelukkig wel.  We kleurden met stiften, 
wasco, …



Schrijfdans kwam ook voor de eerste keer aan bod. We mochten de spookjes laten rondvliegen in de 
scheerschuim, wat een pret!  Daarna oefenden we de gebogen lijnen op een tekenblad vol spookjes.  





In het hoekenwerk hadden we ook heel wat pret!  We mochten spelen met de handpoppen, maakten monstertjes 
uit plasticine, …




