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Beste ouders, 

Naar aanleiding van de toneelvoorstelling die donderdag op school zal doorgaan voor onze kleuters 

werken we deze week rond het boek van Elmer de olifant. Elmer is niet zoals andere olifanten. Hij 

heeft alle kleuren van de regenboog en ziet eruit als een lappendeken. De andere olifanten lachen 

hem uit. Elmer gaat ervandoor, maar alles komt toch nog goed! 

Door dit thema ga ik extra aandacht besteden aan diversiteit en de  omgangsvormen met elkaar. Dit 

zal vooral gebeuren door kringgesprekken in kleine groepjes.  Binnen de werking van sociale talenten 

kan het onderwerp “ aardig doen “ aanbod komen! 

Ook kunnen we binnen dit thema werken rond “ kleuren “ en dan heb ik het vooral over kleuren 

mengen. Welke kleur ontstaat er als je twee bepaalde kleuren samen voegt? Hoe kan je een kleur 

lichter en/of donkerder maken? Kan je dit ook opschrijven zodat andere kleuters dit kunnen aflezen? 

Laat de kleuters maar op ontdekking gaan en aan elkaar vertellen hoe ze dat gedaan hebben. 

Tijdens schrijfdans gaan we krongelidong dieren maken. Dit zijn fantasie dieren die ontstaan door 

kringel-krangellijnen . Als de kleuters ergens twee ogen, een neus, mond, staart en oren tekenen 

hebben ze plots een dier. Wie weet ziet er wel iemand een olifant in zijn lijnen!!! 

Vanaf maandag 23 januari worden er schoolrijpheidstesten afgenomen van de oudste kleuters. Er is 

een gedeelte taal en een gedeelte ordenen ( rekenen). De afname gebeurt in groepjes van vijf 

kleuters en zal in vier delen afgenomen worden. Mag ik jullie vragen om uw kleuter goed naar school 

te laten komen die week voor een vlotte verloop van de testafname. Na de afname en bespreking 

van de testen gaan jullie terug uitgenodigd worden om de resultaten te bekijken. 

Foto’s kan je bekijken op   http://3hoevenjufgreet.wordpress.com/  

Te onthouden data: 

Dinsdag 17 januari: oudercontacten 

Donderdag 19 januari: toneelvoorstelling op school voor alle kleuters 

Maandag 23 januari: bezoek aan de Drie Linden door de oudste kleuters 

 

Vriendelijke groeten 

Juf Greet 
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