
Heksje Mimi
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Kerstmis       



In dit thema zijn we gestart met het sorteren van onze
kerstballen voor in de winkel.  Grote, kleine, sterren en

kerstballen die geen bal of ster zijn.  Daarna hebben we de
kerstboom versierd zoals we leerden in het filmpje van

Frisco de sneeuwpop.



We hadden een probleem.  Er was geen piek of ster voor
op onze boom.  Daarom gingen we op zoek naar

materialen waarmee we aan de slag konden om de boom
een piek te geven.  Er werd een hele mooie ster gemaakt

en het was echt teamwork. 
 

Stap 1 : Benoemen van materiaen1

Stap 2 materialen kiezen door te meten
en te passen.: 



Stap 3:  Samen beslissen. Dit deden we door
te stemmen.  Er werd per gekozen materiaal
een potje geplaatst.  Daarin moest een parel

komen.  Waar de meeste parels waren dat
was het materiaal dat we zouden gebruiken.



Stap 4

Samen maken we een ster.



Tijdens het hoekenwerk hadden we ook weer contractjes op
het programma.

Taal:  Kleur de eerste letter van het woord. Teken de ster
volgens stappenplan.

Rekenen:  Maak de puzzel weer volledig. Zoek het juiste
cijfer. Kerstbomen van groot naar klein. Patronen

verderzetten.
MV:  Kleur de sneeuwpop volgens kleurcode.  Maak de slee

voor de nieuwjaarsbrief.
 



Naast het contractwerk werd er ook flink in de hoekjes
gespeeld en gebouwd.  We maakten met de kaplablokken

sterren, kerstballen, rendieren, ...  In de kersthoek
versierden we de sneeuwpop, maakten we een gezellig

feest.  We gingen ook aan de slag in de kerstwinkel.  We
gebruikten daarbij onze nieuwe kassa die we van de Sint

hadden gekregen.  Heel wat leerrijke en leuke zaken
kwamen aan bod.





Samen met L5 gingen we naar het Vossenhol.  Daar werden
we ondergedompeld in een stukje cultuur gebracht door L6. 

Ze toonden ons op basis van een toneel hoe we respect
kunnen hebben voor het milieu en beter zorg kunnen

dragen voor het klimaat.


