We gaan deze komende 4 weken werken met het thema beroepen….wat voor beroepen zijn er allemaal
en weet je al wat je zelf wilt worden ‘later’?!

WEEK 10:
Maandag: We schrijven alle beroepen die we kunnen bedenken op een groot vel
papier…we maken er een collage van! Weet je ook al wat je zelf later wilt worden?
Dinsdag: We gaan een spel doen, in tweetallen of teams beroepen uitbeelden. Het andere team moet dan raden
wat er word uitgebeeld.
Woensdag: Het brandweerspel gaan we doen…een soort bordspel, veel plezier!
Donderdag: Ook vandaag kunnen we weer beroepen bedenken of het spel wat ben ik doen in het thema beroepen.
Vrijdag: Vandaag doen we iets met het beroep schoonheidsspecialist… jullie mogen aan het nagels lakken,
maskertjes opbrengen en je haren mooi doen!

WEEK 11:
Maandag: Een spel...Wij benoemen voorwerpen die bij een beroep horen en jullie mogen raden wat het beroep is!
Dinsdag: We gaan een restauranthoek inrichten...wat hoort er allemaal in een restaurant en wie werken er in een
restaurant?
Woensdag: Vandaag gaan we een politie- of brandweerauto knutselen, succes!!
Donderdag: We gaan beroepentikkertje doen in het speellokaal!
Vrijdag: Vandaag zijn jullie kok/kokkin en mogen jullie iets lekkers maken, we gaan met elkaar bedenken wat!

WEEK 12:

Maandag: We doen vandaag galgje van beroepen...
Dinsdag: Een koffer gaan we knutselen. Je mag ook zelf wat attributen erbij knutselen die bij het beroep horen die
je hebt uitgekozen.
Woensdag: Vandaag gaan we een spel doen, we lezen een verhaal voor en wanner je het woord ‘brand’hoort moet
je in je handen klappen.
Donderdag: We gaan een bonnenboekje van de politie knutselen en we gaan bedenken waar je allemaal een
bekeuring voor kunt krijgen.
Vrijdag: Een supermarkt gaan we maken van de huishoek en erin ‘werken’natuurlijk!

WEEK 13:
Deze hele week werken we met het thema Pasen! We gaan knuselen spelletjes doen in het speellokaal, iets
lekkers maken...en nog veeeel meer!

