
De heksenklas

Tijdens onze brainstorming over het restaurant
werden er heel veel restaurants opgenoemd: de

Arend, die ene met de speeltuin, die andere met de
speeltuin, het restaurant van Plopsaland, de

McDonalds, .... Wij wilden ook wel een restaurantje
maken in de klas en mochten zelf een naam

bedenken. De kleuters waren het er snel over
eens....ons restaurant moest de McDonalds heten. En
daarna gingen ze aan de slag. De kleuters maakten

een uithangbord, verschoven de meubels in de
poppenhoek zodat het er echt als een restaurant

uit zag. Ze maakten een menukaart en notitieblokjes
om de bestelling te noteren. En toen konden de
eerste klanten komen. De koks gingen vlijtig te
werk in de keuken en bereidde de lekkerste

burgers. Ook leerden we hoe we een tafel moesten
dekken. En we werden bediend door top-obers. 
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Na al die hamburgers en frieten werd
het wel eens tijd om over gezonde

voeding te leren . 
We leerden wat er gezond is en wat
niet. Wat een fruit of een groente is. 
Op dinsdag 14 maart kregen we van

de school een gezond ontbijt
aangeboden. Dat was smullen. We
maakten ook heerlijk fruitsap en

mochten proeven van verschillende
sapjes. .

Ook deden we dansjes om
fit en gezond te blijven, en
deden we in de turnzaal
een estafette met een

dienblad.
We speelden nog heel wat

spelletjes en deden
schrijfdans: de

fruitschaal

We bakten brownies. Hiervoor
moesten we het stappenplan
goed volgen. Daarna mochten
we de brownies met heel veel
lekkers versieren en lekker

opsmullen



Op donderdag 16 maart mochten we naar
de theatervoorstelling 'Nest' gaan kijken in

zaal Nieuwenborgh.
Het was een grappige voorstelling over 2

vogels 'Ooi' en 'Vaar' die dieren-baby's
bezorgden aan de juiste ouders. Maar op
een dag verscheen er een dier dat ze niet
kenden. Voor onze kleuters was het al snel

duidelijk: het was een baby, een mensen-
baby. Met de hulp van de kleuters is het
Ooi en Vaar dan toch gelukt om ook deze

baby bij de juiste ouders te bezorgen. 
Onze kleuters vonden wel dat de baby

dringend een badje nodig had.



De heksenklas

LIEDJES EN VERSJES

Ananas,           lekker zoet.       
    
 

Banaan            en peer       
 
 

wat smaakt           dat goed.         
 
 

Sinaasappel            en mandarijn        
 
 

horen samen, groot             en klein.         
 
 

Kiwi           en kers        
 
 

zo veel fruit            en lekker vers. 

FRUITSOORTEN
 
 

Thema Restaurant en gezonde voeding

Versje: 

Fruit persen
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