
 

 

 

 

 

 
Beste ouders 
 

Ons komende thema gaat over ‘Toveren met Hennie de heks’ en loopt over twee weken. 

 

 
  

Dit thema is gebaseerd op het boek ‘Hennie de heks en de toverwedstrijd’ van Korky Paul & 
Valerie Thomas. 

In dit thema komen heel wat sociale vaardigheden aan bod waarin kinderen veel leren over 
zichzelf maar ook over elkaar. Ook het thema winnen en verliezen komt aan bod. 

Ook natuur en techniek staan in de kijker waarbij kinderen veel kunnen ontdekken en 
proefjes doen. Zo is er een magische magneet en een drijvende steen. 
We toveren met klanken en experimenteren met verschillende vormen. Door het ontdekken 

en verderzetten van een patroon ontwerpen we nieuwe kousen voor Hennie de heks.  Voor 
haar feestjurk hebben we onze rekenvaardigheden nodig om de stippen op te vullen.  

 
Op sommige momenten wordt samengewerkt met het derde kleuter dat ook rond heksen 
werkt. 

 
Wie themamateriaal heeft, mag dit duidelijk genaamtekend meegeven. Onze thematafel is 

telkens rijkelijk gevuld. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Elke week leren we een letter of cijfer bij. Jullie kindjes hebben de smaak duidelijk goed te 

pakken. Sommigen brachten reeds magneetletters en -cijfers van thuis mee. Fantastisch 
dat ze dit ook thuis herkennen en vragen. Een plezier als je dat als leerkracht ziet. Zalig!  

Om iedereen zijn/haar eigen letters en cijfers terug te kunnen bezorgen, laat ik slechts één 
kindje op hetzelfde moment letters meebrengen. Anders raakt alles door elkaar. Er is al 
een kindje dat die van haar na de vakanie mag meebrengen. Die blijven dan een weekje in 

de klas. Daarna kan er zeker iemand anders mocht dat nodig blijken. 
 

Hierbij aansluitend nog eens een oproep om op de tussendoortjes van fruit/koek voor de 
speeltijd duidelijk de naam van uw kindje met drukletters te voorzien. Er zijn soms kindjes 
die hun banaan of koek niet terug vinden omdat er niets op staat. Als de kindjes 

momenteel zo open staan voor de letters is dit zeker een kans die we moeten grijpen. Hun 
naam herkennen ze zeker en het bevordert meteen hun zelfstandigheid en leesgierigheid. 

 
Alvast bedankt voor de aangename samenwerking en dan wens ik iedereen een 
deugddoende herfstvakantie. Heel graag tot na de vakantie. 

 
Juf Dorine 

 


