Bedankt voor het downloaden van mijn product.
Dat betekent dat je het net zo leuk vindt als ik!
Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig
is, heb ik hieronder een aantal regels opgesteld voor als
je mijn producten gaat gebruiken:
- Je mag het printen voor projecten op school of voor

persoonlijk gebruik. Je mag het echter niet kopiëren,
namaken, verkopen, of aanpassen en als eigen
werk aanbieden.
- De clipart in mijn projecten/op mijn website/op mijn
Facebookpagina mag je tevens niet kopiëren en in
eigen projecten gebruiken.
- Laat altijd www.jufleontine.com onderaan de
pagina staan.
- Als je in je blog of op social media naar mijn
product wilt verwijzen kan dat door duidelijk de link:
www.jufleontine.com erbij te zetten, of d.m.v. een
link naar het desbetreffende bericht (niet de link
van het PDF- of ZIP-bestand gebruiken).
Alvast bedankt en veel plezier ermee!

Ideeën voor een heksenhuishoek
Start in de kring. Bedenk samen met de kinderen hoe een huis van een heks eruit kan
zien. Wat moet er allemaal in komen te staan? Wat voor spullen hebben zij thuis? Je
kunt de ideeën eventueel opschrijven in een mindmap of woordweb.
Maak bijvoorbeeld ook een afvinklijst met spullen die meegenomen kunnen worden.
Lukt het ze om alles te regelen/maken/vinden? Plan vervolgens een moment in om
samen met de kinderen de huishoek in te richten.
Eventuele materialen:
- Heksenketel
- Pollepel
- Plastic insecten/beesten zoals spinnen, muizen, ratten, kakkerlakken, vliegen,
etc.
- Spinnenweb (nep)
- Eikels
- Kastanjes
- Beukennootjes
- Dennenappels
- Herfstblaadjes
- Halloweensnoepjes
- Sierpaddenstoelen
- Sierpompoenen
- Heksenhoed
- Heksenkleding (jurk, cape, etc.)
- Pruiken
- Heksenneus
- Heksenbezem
- Receptenboek
- Schrijfmaterialen (papier, potloden, stempels, etc.)
- Opdrachtkaarten ‘heksensoep’
- Reageerbuisjes, potjes, flesjes
- Labels
- Dierenknuffels (kat, hond, kikker, vogel, uil, etc.)
- Een nepkraai of -raaf
- Vogelkooi
- Toverstaf
- Open haard/houtblokken (leuk met vlammenlampjes)
- Tafel
- Stoelen
- Kast om ingrediënten in te zetten
- Waslijn
- Wasknijpers
- Gekke sokken
- Dierenkleding (heks tovert je in een kikker, draak, hond, beer, etc.)

Rekenactiviteiten in de huishoek
Laat de kinderen in de heksenhoek recepten maken in de heksenketel. Gebruik
bijvoorbeeld de opdrachtkaartjes ‘heksensoep,’ waarop staat hoeveel ze van iets in
de ketel moeten gooien (zie bijlage 1). Je kunt de kinderen ook zelf kaarten laten
maken van de materialen die in de huishoek te vinden zijn (bijlage 3). Door middel
van deze kaarten zullen ze bezig zijn met tellen en verdelen.
Zet potjes met spinnen, eikels, etc. neer die uitlokken om geteld te worden. Leg er
bijvoorbeeld bakjes bij of een voorraadlijst waarop ze kunnen bijhouden hoeveel er
van iets is (zie bijlage 2).
Taalactiviteiten in de huishoek
Laat de kinderen in een leeg boek of op losse blaadjes eigen recepten schrijven (zie
bijlage 3). Zorg dat er materialen liggen waarmee de kinderen kunnen schrijven
(potloden, stempels, papier, etc).
Als je zeker wilt weten dat elke kleuter een recept heeft gemaakt, kun je het ook als
verplicht werkje tijdens de speel-/werkles inzetten. Zodra een recept af is komt het in
de huishoek te liggen, zodat ze ermee kunnen spelen. Je kunt ze lamineren voor
langdurig gebruik.
Vraag de kinderen om materialen mee te nemen voor in de huishoek. Bijvoorbeeld
potjes of plastic bakjes met hekseningrediënten. Laat ze zelf een label schrijven om
op het potje te plakken. Zo kan iedereen zien wat erin zit.
Drama
In de huishoek kunnen ze niet alleen heks spelen, maar ook (bange) mensen die bij
de heks op visite komen. Of die natuurlijk door de heks omgetoverd worden. Dit lokt
uit dat de kinderen met diverse emoties te maken krijgen (bang, boos, blij, gemeen,
etc.) Je zou hier zelfs een les drama aan kunnen besteden.
Als je meerdere heksenkleding hebt liggen nodigt dit uit tot interactie tussen de
heksen. Ze moeten bijvoorbeeld samendoen met de heksenketel en bedenken wat
ze erin gaan gooien. Ze kunnen eventueel rollen verdelen. De een verzamelt
ingrediënten, de ander gooit ze in de pan, etc.
De dierenkleding in de huishoek geeft kinderen die omgetoverd worden de kans om
zich zo te kleden en gedragen.
Proefjes
Wat natuurlijk ook erg leuk is bij dit thema is om proefjes te doen. Je kunt de proefjes
in de kring aanbieden, of in kleine groepjes, en de materialen later in de huishoek
neerleggen (zie bijlage 4). Er staan ideeën uitgewerkt voor kleurenproefjes en hoe je
slijm kan maken.
Voelbak
Een voelbak is ook leuk om te maken. Stop er allerlei ingrediënten in waarvan ze
moeten raden wat het is. Laat ze omschrijven wat ze voelen.

Filmpjes
Bij het thema zijn een aantal leuke filmpjes op internet te vinden:
- https://schooltv.nl/video/hoelahoep-afl-14-help-een-monster/#q=monsters
- https://schooltv.nl/video/koekeloere-appeltje-voor-de-slaap/#q=heks
- https://schooltv.nl/video/koekeloere-d-d-dinos/#q=heks
- https://schooltv.nl/video/koekeloere-spinnen/#q=bang
Liedjes
Om ze te inspireren bij hun spel kun je gebruik maken van diverse liedjes:
- Zes heksen
- Gruwelijk eng
- Minimonsters van 123zing
- Griezeltje (het Grote Liedjesboek)
- De grote grijze griezelbeer (Kleuterwijs)
- De heks van dovenetel (Kleuterwijs)
Het lied ‘zes heksen’ van Sesamstraat is bijvoorbeeld een leuke manier om ze te
laten zien wat er bijvoorbeeld voor vieze dingen in de pan kunnen. Dit prikkelt
wellicht de fantasie van de kinderen om zelf ook rare dingen te bedenken. Het liedje
kunnen ze in de huishoek zingen tijdens het maken van een toversoepje.

Boeken die bij het thema passen
Kom je dansen boze heks?
Van Hanna Kraan
& Annemarie van Haeringen

Heksentaart
Van Guy Daniëls en Lisa Brandenburg

Stap maar op mijn bezemsteel
Van Julia & Stephen Donaldson
en Axel Scheffler
PS: hier is ook een leuk filmpje van!

Merlinde de kleine heks
Van Daniela Drescher

Miniheksen
Van Loes Riphagen en Bette Westera

Ella de kleine woudheks
Van Jutta Langreuter en Stefanie Dahle

Bijlagen
-

Bijlage 1: Heksensoep

-

Bijlage 2: Voorraadlijst

-

Bijlage 3: Recept

-

Bijlage 4: Proefjes

Bijlage 1: heksensoep
Materialen:
- Heksenketel
- Pollepel
- Blaadjes
- Kastanjes
- Beukennootjes
- Eikels
- Dennenappels
- (nep)spinnen
- Candy corn (Halloweensnoepjes)
Werkwijze:
Leuke teloefening voor kleuters. Doe steeds genoeg ingrediënten in de heksenketel
om lekkere vieze heksensoep te maken. Gebruik de kaartjes om te zien wat in de
ketel moet. Hoe donkerder de rand van de kaartjes, hoe moeilijker de opdrachten.
Kan als groepsopdracht of als individueel rekentaakje. Ook leuk om in de huishoek te
gebruiken!

Graphics by Pink Cat Studio
(www.pinkcatstudio.com)

Spin, blad, vlieg, kakkerlak en eikel clipart: www.mycutegraphics.com
Candy corn en pompoen clipart: https://www.etsy.com/shop/grafos
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Bijlage 2: voorraadlijst
voorraadlijst
wat? hoeveel?

wat? hoeveel?

voorraadlijst
wat?

hoeveel?

Bijlage 3: recept
toverdrankrecept
hoeveel?

wat?

hoe schrijf je het?

Ingrediënten om uit te knippen voor een recept:
Als de kinderen geen plaatjes van hun ingrediënten kunnen tekenen, kunnen ze
deze plaatjes uitknippen om een eigen recept samen te stellen. In het lange vak
erachter kunnen ze het woord erbij schrijven of stempelen. De woordkaarten op de
volgende pagina kunnen ze gebruiken als voorbeeld.

Woordkaarten om na te schrijven:

de spin

de kakkerlak

de vlieg

de eikel

de kastanje

de dennenappel

de beukennoot

het blad

de pompoen

de candy corn de vleermuis het spinnenweb

Bijlage 4: Proefjes
Kleuren mengen 1
Materialen:
- 3 plastic bakjes of glazen potjes
- 2 pipetten
- Kleurstof of ecoline (geel en blauw en/of rood en geel)
- Water
Werkwijze:
Zet drie bakjes neer. Doe in het linker bakje gele kleurstof/ecoline en in het rechter
bakje blauwe kleurstof/ecoline. Laat de kinderen met een pipet kleurstof van de
gele kleur naar het lege bakje overhevelen. Laat ze vervolgens met het andere
pipet de blauwe kleur toevoegen. Wat gebeurt er in het middelste bakje? Het water
wordt groen! Geel en blauw worden samen dus groen. Dit kun je ook met rood en
geel proberen. Dan wordt het natuurlijk oranje.

Kleuren mengen 2
Materialen:
- Plastic druk-sluitzakjes
- Gele en rode / gele en blauwe / rode en blauwe verf
Werkwijze:
Doe een klodder van de ene kleur in de punt van het zakje en vervolgens een
klodder van de andere verf in de andere punt. Sluit het zakje zorgvuldig af. Doe er
eventueel voor de zekerheid een tweede zakje omheen. De kinderen kunnen nu
met hun vingers de twee kleuren door elkaar gaan mengen. Wat gebeurt er?

Glitterslijm maken
Materialen:
- Lijm van de Action
- Lenzenvloeistof van de Action
- Glitter van de Action
- Baking soda (supermarkt)
- Kleurstof van Dr Oetker (supermarkt)
- Water
- Maatbeker
- Lepeltje/stokje om mee te roeren
- Bak om in te mengen
- Lege potjes met een deksel
- Wiebeloogjes
- Decoratie (zwarte chenilledraadjes, plastic spinnetje, zwart papier)
Werkwijze:
Bekijk dit filmpje om te zien hoe je glitterlijm kunt maken (2e voorbeeld in het filmpje
op 5.21 min.): https://www.youtube.com/watch?v=RqWsh5QDnPo
Eenmaal klaar? Versier een potje tot een leuk monstertje. Kijk op deze site voor leuke
ideeën: http://www.the36thavenue.com/halloween-glitter-slime-monsters/

