
 

Beste ouders,   

 

Na de vakantie werken we vanuit het prentenboek : ‘Kleine muis zoekt een huis’. En dit voor 

twee weken.  

 

‘Op een dag kroop Kleine Muis uit haar holletje en zag ze een grote appel liggen.’  Maar 

zo’n appel raakt natuurlijk niet in het piepkleine holletje van Muis. Daarom gaat ze op pad, 

van holletje naar hol, van diertje naar dier tot het donker wordt en ze weer bij haar eigen 

plekje uitkomt.                                                                                                                             

Ondertussen is de appel wel afgeknibbeld, rest er niet meer dan een klokhuis en past hij 

perfect in Kleine Muis haar holletje.                                                                                                                                       

Dit is een eenvoudig prentenboek met gaatjes en veel bruikbare elementen voor de jongste 

kleuters (groot-klein, licht-donker, vol-leeg...).  

 

Gedurende dit thema leren we wat meer over de muis, gaan we boetseren, maken we een 

holletje voor de muis, gaan we aan de slag met het knutselen van een muis, leren we liedjes 

en versjes, spelen we het verhaal na, gaan we tellen hoeveel parels er aan muis haar staart 

moeten hangen, zoeken we gaatjes op onze school en nog zoveel meer.  

 

Wie themamateriaal heeft (boekjes, knuffel van een muis, …), mag dit zoals gewoonlijk goed 

genaamtekend meebrengen! Alvast hartelijk dank.  

MEEBRENGEN VOOR HET THEMA: 

• een deksel van een grote schoenendoos (NIET de doos) 

• een witte/grijze of zwarte kinderkous (zal niet meer bruikbaar zijn na het thema) 

 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

Fijne vakantie en tot maandag 17 april. 😊 

Groetjes,  

Juf Stephanie 

 

Belangrijke mededelingen : 

 

• Vanaf maandag 17 april tot en met 24 april komt er een studente in de klas.  

Juf Ellen zal vooral activiteiten geven rond muziek en beweging. Mocht jullie kleuter 

dus praten over juf Ellen is dit omdat ze stage zal lopen in onze klas.       

 

• Op donderdag 20 april gaan we in de namiddag met alle peuters en kleuters van 

onze school naar de parochiezaal in Rollegem om een toneel bij te wonen. 

THEMA: KLEINE MUIS ZOEKT EEN HUIS      
     


