
Lestips bij

Korte inhoud:

Berre verzamelt spulletjes. Elk

voorwerp heeft zijn eigen ver-

haal. Een schelp doet Berre te-

rugdenken aan een leuke dag

aan zee; een potloodstompje

doet hem denken aan een

mooie tekening. Fleur vindt dat

Berre rommel verzamelt en

moppert op hem. Op een dag

ziet Berre een bijzonder papier-

tje op de grond liggen... 

De tweede titel over Berre de

beer en Fleur de eend.

Van de illustratrice van de 

Jules-boeken.

• Laat de kleuters een kleine schoen-

doos meebrengen en vorm die om tot

een schatkist. Laat de kleuters hierin

allerlei kleine voorwerpen verzame-

len.

• Ga met de kleuters op zoek in de na-

tuur en laat hen spulletjes verzame-

len, bv. takjes, blaadjes, eikelhoedjes,

bolsters, veertjes,... Rol voor elke

kleuter een homp klei uit en laat er

hen de gevonden natuurspullen in du-

wen. Laat drogen.

• Laat elk kind een mooie tekening

maken voor zijn/haar liefste vriend-

je/vriendinnetje van de klas. Steek

elke tekening in een envelop en zet er

het juiste symbool op. Kleuters vin-

den het leuk om post te krijgen!

• Was samen de poppenkledij en hang

ze aan een wasrek te drogen. 

• Blaasspel: laat de kleuters stukjes

zijdepapier of pluimpjes naar de over-

kant van de tafel blazen.

• Scheur een servet in kleine stukjes

en laat de kleuters van de stukjes

pluisjes draaien. Daarna kleven ze de

pluisjes op een getekend dekentje. (fij-

ne motoriek)

• Maak een vloerpuzzel. De kleuters

schilderen een grote, bruine beer op

een groot blad papier (A3 of A2). De

juf knipt de puzzel in zes of acht

stukken. De kleuters proberen de puz-

zel weer samen te stellen op de vloer.

• Doe bewegingsoefeningen zoals Ber-

re: wandelen, huppelen, springen,

klimmen (alsof), op de buik vooruit

glijden, reiken, vangen (bal per twee

naar elkaar gooien). (grove motoriek)
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