#coronderwijs met Bert en Bea

ZORG GOED VOOR ELKAAR

Dag lieve vriendjes van de Beekstraat,

Zo vandaag gaan wij, Bert en Bea voor het fijnere werk. We gaan
proberen al een beetje te oefenen met schrijven of dagen onze
vinders op om in kleinere gaatjes te prikken.

Oooh wel grappig om Bea bezig te zien, haar tong steekt altijd uit
haar mond als ze zich moet concentreren. En Bert, die is zo goed
bezig, die gaat bijna met een echte naald en draad aan de slag.

Doen jullie mee? Laat de jongste kleuters maar goed kriebelen en
krabbelen, Zij houden hun portlood soms ook nog wast met heel hun
hand. De oudste kleuters kunnen dan weer hun potlood proberen
heel netjes vast te houden, vraag hen het maar, dat doen wij op
school ook. Zij mogen al proberen patroontjes, golven, lussen, … te
maken tussen 2 lijnen ( die mogen nog wel 3 cm uit elkaar staan)

Fijne knuffels, samen maken we school !

Bert en Bea

Je zou ons ook heel blij maken als je af en toe een fotootje doorstuurt van een
spelletje dat je samen speelt of hoe je meezingt met een liedje, dan kunnen we toch
nog een beetje samen genieten.
Die mag je versturen via mail naar directie@sjt-kleuter.be of plaats het gewoon op
onze facebook-pagina ‘vrienden van de Beekstraat –SJT’
https://www.facebook.com/sjt.kleuter/

Fijne vingertjes MET BERT EN BEA
Maak je eigen prikbord met een
stukje karton (van een oude
doos) Prik zelf al een paar gaatjes
voor met een satéstokje of nagel.
Daarna kunnen de kleuters deze
proberen te vullen met stukjes
riet, nageltjes, takjes uit de tuin, …

Geen karton om in te prikken. Met
een omgedraaid vergiet uit de
keuken kan je zoveel leuke dingen
doen. Naast dat het een grappige
hoed is kan hiermee ook de fijne
motoriek stimuleren. Vul de gaatjes
met rietjes, stokjes en pijpenragers.

Knip uit een stevig) blad papier
een leuk doolhof. Kleuters
kunnen daarna hier een knikker
door laten rollen of met een
potlood het weggetje volgen

Nog een paar grote pasta’s over.
Maak een leuke rijgplaat, voor je
het weet gaan ze aan de slag met
naald en draad.

Patronen tekenen. Met een stuk
karton kan je zelf
voorbeeldplaten maken. Onze
oudste kleuters kunnen dit ook al
zonder kartonnetjes en oefenen
tussen 2 lijntjes die nog niet super
dicht tegen elkaar staan. Teken
zelf even het begin.

Patronen tekenen, golfjes maken
tussen dopjes van flessen. . Onze
oudste kleuters kunnen dit ook al
zonder materialen en oefenen
tussen 2 lijntjes die nog niet super
dicht tegen elkaar staan. Teken zelf
even het begin.

Leuke linken :
. https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-huis-aan-de-buitenkant-1/
. letterspelletjes : https://schooltv.nl/link/letterjungle/

