Uitstappenfiche kleuters
KS: K2 – K3

Datum: september

Bestemming: Exploratie fruitplantage
Begeleiding: Juf Lindsay, Juf Martine

Vooraf
ZILLdoelen

-

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun
levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur (Owna 3)

Ervaren, vaststellen en uitdrukken dat de natuur bron is van voeding, kleding,
gebruiksvoorwerpen …

-

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen goederen en
diensten produceren, verhandelen en consumeren en hoe dit hun leven
beïnvloedt (Owsa 3)

Ervaren, vaststellen en verwoorden hoe leeftijdsgenoten en andere mensen
in hun omgeving betalen en daarbij gebruik maken tussen verschillende
betaalwijzen, ruilen, lenen, kopen en verkopen

-

Vergelijken en ordenen zonder maateenheden (Womm1)

Twee of meer dingen kwalitatief vergelijken volgens grootte, gewicht, lengte,
volume, tijdsduur, temperatuur, snelheid ... en daarbij woorden gebruiken
zoals groter, kleiner, langer, donkerder, even zwaar, korter, sneller - dingen
sorteren op basis van een kwalitatieve vergelijking volgens één of meer
gemeenschappelijke kenmerken

Omschrijving van de
activiteit:

Op Bezoek bij Jeanne (fruitplantage Glabbeek)

Zo werk ik er (doelgericht) aan BC Fruit
in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
Kls komen in contact met de natuur en leren waar appelen en peren
deze uitstap:
vandaan komen. We komen hier ook te weten hoe belangrijk de bijen
zijn voor het fruit.

Kostprijs (per kind)
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Activiteit

gratis

Vervoer

0.50 €

Totaal

0.50 €

KS: IK – K1 – K2 – K3

Datum:

oktober 2021

Bestemming: Bosuitstap
Begeleiding: Juf Martine, Juf Lindsay, Juf Ilse, Juf Isabel

Vooraf
ZILLdoelen

Lvds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet

Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving
Alert zijn voor de schoonheid van de schepping - nadenken over een
samenleving die in harmonie leeft met de schepping
MZzo2 Adequaat reageren op zintuiglijke impulsen

Gericht aandacht geven aan één of een paar zintuiglijke prikkels en er al dan
niet op reageren
OWna 7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden

Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het
behoud van de natuur en het milieu
Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit
de omgeving

Omschrijving van de
activiteit:

Exploratie : Bos Glabbeek (achter de kerk)

Zo werk ik er (doelgericht) aan BC: Herfst
in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
Kls komen in contact met de natuur. Leren zorg dragen voor de
deze uitstap:
natuur. Ervaren en onderzoeken de dingen die we tegenkomen in het
bos. Kls leren zich aan afspraken houden.
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Kostprijs (per kind)
Activiteit

gratis

Vervoer

0.5 €

Totaal

€0.5

KS: IK – K1 – K2 – K3

Datum: Juni 2022

Bestemming: Laakdal
Begeleiding: KLASJUFFEN

Vooraf
- Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven
- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich
daarover uitdrukken.

ZILLdoelen

Omschrijving van de
activiteit:

Zo werk ik er (doelgericht) aan De leerlingen krijgen verschillende spelvormen aangeboden door de
in de klas:
organisatie ….
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
Hele dag boordevol klim- en klautermogelijkheden.
deze uitstap:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

3.9 euro

Vervoer

9.1

Totaal

€ 13

KS: K1 – K2 – K3

Datum: 28 september 2021

Bestemming: Kinderboerderij: Het Ollemanshoekje.
Begeleiding: De kleuterjuffen: Juf Isabel, Juf Ilse, Juf Lindsay, Juf Martine
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Vooraf
ZILLdoelen

- Oriëntatie op de natuur: verwondering tonen voor elke vorm van
nieuw leven en dit beschermen en respecteren.
- Onderzoekscompetentie: nieuwe ervaringen met anderen delen.

Omschrijving van de
activiteit:

Naar aanleiding van Werelddierendag gaan we een kijkje nemen bij
de dieren. We doen een rondleiding bij de dieren. Kleuters mogen de
dieren voederen. Iedereen krijgt de kans om spelletjes te spelen in
het thema van de boerderij. Spelen op de hooizolder. Tochtje maken
met de go-karts. Genieten van huisgemaakte wafels!
Zo werk ik er (doelgericht) aan Thema: Dieren.
in de klas:
Herhaling van de benaming van dierenspelletjes die we dan op de
Integratie in het
kinderboerderij deden.
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
Kleuters de kans geven om nieuw leven in de lente waar te nemen op
deze uitstap:
de kinderboerderij. Plezier beleven met de dieren op de boerderij.
Respect tonen tegenover de pasgeboren dieren.

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€10 per kind

Vervoer

€9

Totaal

€ 19 euro

KS: IK – K1 –

Datum: 2 de trimester 2022

Bestemming: Bassischool ‘ De Bloesem’ Sint- Truiden
Begeleiding: juf Ilse, juf Isabel, kinderverzorgster

Vooraf
ZILLdoelen

-MZ zo1
-MZ zo2
-MZ lb3

Omschrijving van de
activiteit:

-In kleine groepjes snoezelen in een aangepaste snoezelruimte
-afgewisseld met vertelmoment in bibliotheek van de school
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Zo werk ik er (doelgericht) aan
in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
deze uitstap:

-De kleuters worden graag geprikkeld door zintuigelijke impulsen.
-In de klas werken we rond thema zintuigen waarbij we vooral de
tactiele, visuele en auditieve belevingen stimuleren.
Door naar de snoezelruimte te gaan, krijgen de kls de kans om deze
belevingen met heel hun lichaam te ervaren.

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€ 2 euro

Vervoer

€ 5 euro

Totaal

€ 7 euro

KS: K3

Datum: maandag 14 februari 2022

Bestemming: Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
Begeleiding: Juf Martine + rondleidende gids , contactpersoon: Lise Billen (juni 2021)

Vooraf
ZILLdoelen

- Onderzoekscompetentie
- Zintuiglijke ontwikkeling
- Oriëntatie op techniek

Omschrijving van de
activiteit:

Rondleiding in het ziekenhuis. Kleuters bezoeken de verschillende
afdelingen.

Zo werk ik er (doelgericht) aan
in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren

Bij het thema: ‘Kind en ziekenhuis’ en het thema: ‘Ziek zijn’.
Integratie ook vooral dankzij de ziekenhuiskoffer die 2 weken in onze
klas aanwezig is. De kleuters knutselen in de klas een mooie kaart
voor de zieke kindjes in het ziekenhuis. Deze worden door de
verpleegkundige bij de zieke kindjes bezorgd.
Kleuters vertrouwd maken met een ziekenhuisopname, samen met
Balou de beer, die helemaal niet bang is voor prikjes, siroopjes, de
fotodokter,….

Dit is de meerwaarde van
deze uitstap:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

Gratis

Vervoer

€3
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Totaal

€3

KS: IK – K1 – K2 – K3

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Datum: 2 zwembeurten in juni
(overgangsactiviteit 1ste leerjaar)

Bestemming: TIENEN
Begeleiding: KLASJUF + TURNJUF

Vooraf
ZILLdoelen
Doelmatig en veilig voortbewegen in het water
5-12j
Ongeremd en spelend bewegen in het water
5-7j
Waterwennen door:
•
•
•

Omschrijving van de
activiteit:

het hoofd onder te dompelen
de romp horizontaal in het water brengen
de stuwing met de ledematen te ervaren

Kleuters doen aan watergewenning. Ze gaan met de klasjuf en de juf
van het 1ste leerjaar op uitstap naar het zwembad.

Zo werk ik er (doelgericht) aan Stappenplan: leren aan-en uitkleden.
in de klas:
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
De kls krijgen watergewenning. De uitstap maakt de overgang van
deze uitstap:
3kk naar 1ste leerjaar makkelijker.

Kostprijs (per kind) 2 zwembeurten gratis voor 3kk
Activiteit

Gratis
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Vervoer

gratis

Totaal

€0

Uitstappenfiche Rollebolle
KS: IK – K1 – K2 – K3

LS: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Datum: 8 november 2021

Bestemming: TIENEN HOUTEMVELD
Begeleiding: KLASJUFFEN

Vooraf
- Plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven
- Zich engageren in relaties, daar deugd aan beleven en zich
daarover uitdrukken.

ZILLdoelen

Omschrijving van de
activiteit:

Zo werk ik er (doelgericht) aan De leerlingen krijgen verschillende spelvormen aangeboden door de
in de klas:
organisatie ….
Integratie in het
klasgebeuren
Dit is de meerwaarde van
Speelvoormiddag boordevol klim en klautermogelijkheden.
deze uitstap:

Kostprijs (per kind)
Activiteit

€3,5

Vervoer

€1.5

Totaal

€5
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