
 

 
 

 
 

Klaskra
nt 

Beste ouders, 

Ons nieuw thema breekt bijna aan. We krijgen namelijk een nieuw 

vriendje in de klas waar we 2 weken rond zullen werken. De kinderen 

weten nog van niets dus gelieve deze brief tot woensdag geheim te 

houden.  

Er zal woensdag een terrarium in de klas staan met allerlei dingen in, 

maar nog geen diertje. We bekijken alles heel erg grondig. Daarna 

mogen de kinderen raden welk nieuw vriendje er in ons klas komt. (of 

misschien wel vrienden ☺). 

We maken na de waarneming een uitstap naar Tom en Co om onze 

vrienden te gaan halen. Daar zal alles voor hen wel duidelijk worden. 

Vraag woensdag maar eens aan jullie sloeber wat er in ons hokje 

terrecht gekomen is. Spannend!!!!! 

Maandag en dinsdag werken we nog wat dingen af van onze 

verjaardag. Niet alle luchtballonnen (verjaardagskalender) en kronen 

zijn al afgewerkt. Ook gaan we voor de eerste keer in ons 

evolutieboekje tekenen bij de maand september! We hebben ook een 

groepstaart gemaakt die nog wat versiering moet hebben. Dus, nog 2 

dagen feest en dan tijd voor iets nieuws! 

Vele groetjes 

Juf Evelyn en Juf Marijke 

 

26 september – 5 oktober  



 

 

• Onze nieuwe vriendjes een 

naaam geven 

• We proberen onze vriendjes na 

te schilderen 

• We maken een kader van een 

patroon rond ons schilderwerk 

• Jaapie aap komt een versje 

aanleren  

• We maken zelf een hokje en 

boetseren ons nieuw vriendje 

zodat we hem mee kunnen 

nemen naar huis  
• Meneer de uil komt ook kijken 

en leer ons de begrippen 

op/onder/tussen 

• Foxie de vos komt met ons 

dierenwoordjes in stukjes 

klappen.  

  Belangrijke data:  

• Donderdag 27 september: 

Spelletjesnamiddag!!! (Nog plaatsjes 

vrij!) 

• 4 oktober: dierendag 

• 5 oktober: Pedagogische studiedag: 

geen school 

• Waarneming van het hokje + 

bijhorende dingen. 

• Uitstap naar Tom en Co 

• Verzorgen van ons nieuwe 

vriend (elke week hokje uit 

kuisen) 

 


