
Afgelopen maandag zi jn we gestar t met het 
nieuwe thema Beroepen. Met al le kleuter s zaten 
we in de gymzaal. Daar  was ook de koningin, zi j zou het thema openen         

Thema:
ber oepen
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OPENING 

door  een l intje door  te knippen. Maar... ze was 
haar  schaar  kw i jt. Verschi l lende beroepen 
kwamen langs om te zoeken naar  de schaar , maar  
ook zi j waren hun spullen kw i jt. Ooh ooh... een 
poli tieagent met een toverstok? Een goochelaar  
met een kwast? Gelukkig konden de kinderen 
helpen en kon aan het einde de koningin toch ons 
thema openen! We hebben zelfs nog een cadeau 
gekregen: Later  word ik ... - de beroepengids voor  
kleuter s.

INLOOP

Ook ti jdens de 
inloop zi jn we bezig 
met het thema: een 

poli tiehelikopter  
knutselen, 

een later -word-ik 
tekening maken, 

een brandweerspel 
spelen en ga zo 
maar  verder....

bij   de tandar t s

op  de 

boer der ij



ONZE  EIGEN   

Velen van ons zi jn al naar  dé nieuwe w inkel geweest, het was dan 
ook hét gespreksonder werp vor ige week en dus hadden we al snel 
een plan: We gaan onze eigen supermarkt maken! En niet zomaar  
een supermarkt... het moet natuur l i jk een Alber t Hei jn worden. Van 
thuis namen we al ler lei  spullen mee die we konden gebruiken bi j 
het inr ichten van de w inkel. Deze week zi jn we gestar t met het 
inr ichten van de w inkel. Maar  een echte supermarkt wordt 
natuur l i jk ook niet in één dag gebouwd, dus dat kost wat ti jd. 
Gelukkig hebben we in onze klas goede bouwers, verhuizer s, 
inr ichter s, vakkenvuller s en worden al le werknemers die in de 
supermarkt gaan werken ook al opgeleid. Een impressie van onze 
w inkel (waaraan nog hard gewerkt wordt): 



EEN   KIJKJE   ACHTER   DE   SCHERMEN 

de  vakken 

wor den 

gevul d

de  st y l ing 
wor dt  gedaan

het   l ogo 
wor dt  

gemaakt

per soneel  

wor dt   
opgel eid



WORKSHOP   SOKPOP   MAKEN 
Afgelopen woensdag kwam er  een juf op school om ons een 
workshop te geven. Eerst luisterden we naar  een verhaal en daarna 
kregen we een opdracht: Maak een sokpop van wat j i j  later  w i l t 
worden. Wat hebben we ons best gedaan en wat zi jn ze mooi 
geworden! Er  werden juffen gemaakt, pr insessen en zelfs haaien 
(spannend beroep, hoor !      )
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