
 
 KLEUTERS  GRAAD 1-3  GRAAD 4-6 
DAG 1 RESPEK  BAK-EN-BROU 

- Gemmerkoek manne 
(of by tuisbaksters of 
Fournos)  
- ‘n Sakkie met ‘n paar 
eetlepels versiersuiker. 
- ‘n Aparte sakkie met 
lekkergoed. Ek dink Jelly 
tots, mini m&m’s of 
smarties sal goed werk.  
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lekkergoed. Ek dink Jelly 
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BAK-EN-BROU  
- Gemmerkoek manne  
(of by tuisbaksters of 
Fournos)  
- ‘n Sakkie met ‘n paar 
eetlepels versiersuiker. 
- ‘n Aparte sakkie met 
lekkergoed. Ek dink Jelly 
tots, mini m&m’s of 
smarties sal goed werk. 

DAG 2  
LOJALITEIT 

VERKYKER 
- Buisie bostik (vir die 
week) 
- Uitdeelstuk 1: Prent 
van Josef op wit papier. 
Ek gaan drie op ‘n bladsy 
kan pas. Dus sal dit gesny 
moet word.  
- 1x Stukkie 
lint/tou/wol(dit moet 
lank genoeg wees sodat 
jou verkyker om jou nek 
kan gaan) 
 
 

VERKYKER 
- Buisie bostik(vir die 
week) 
- Uitdeelstuk 1: Prent 
van Josef op wit papier. 
Ek gaan drie op ‘n 
bladsy kan pas. Dus sal 
dit gesny moet word.  
- 1x Stukkie 
lint/tou/wol(dit moet 
lank genoeg wees sodat 
jou verkyker om jou nek 
kan gaan) 
 
 

WOORDSPELETJIE 
- Uitdeelstuk 1: A4 
bladsy met woorde.  
- ‘Permanent marker’ 
- Blokkie material 
- Skuifspeld 

DAG 3 
DANKBAARHEID 

TRONK-SEL 
- Uitdeelstuk 2: Prente 
van Josef, skinker & 
bakker 
- 10 craft stokkies 
(amper soos 
roomysstokkies) 
- Twee balonne 
 

TRONK-SEL 
- 10 craft stokkies 
(amper soos 
roomysstokkies) 
- 1 x wit A4 papier 
- Twee balonne 

BAK ‘N BROOD 
- 1 x potbrood mengsel 
- 1x druiwe sappies 
- Twee balonne 

DAG 4 
VERSTANDIGHEID 

KOEI MASKER 
- 1x Papierbord  
- 1x A4 pienk papier  
-  Stukkie lint/tou/wol 
(genoeg om kleuter se 
kop te gaan)  
 

VET EN MAER KOEI 
- Uitdeelstuk 2: maak ‘n 
maer en vet koei.  
- 1 Skryfbehoefte ‘Split 
pin’  
- bostik gom  

VET EN MAER KOEI 
- Uitdeelstuk 2: maak ‘n 
maer en vet koei.  
- 1 Skryfbehoefte ‘Split 
pin’  
- bostik gom 
 

DAG 5 
SELFBEHEERSING  

GRAAN SAK 
- Uitdeelstuk 3: 
Graansak 
- Bostik 
- Springmielies 
- bruin-papiersakkie  
- sjokelade munt  

GRAAN SAK 
- Uitdeelstuk 3: 
Graansak 
- Bostik 
- Springmielies 
- papiersakkie  
- sjokelade munt  

OOP ARMS  
- Uitdeelstuk 3: Oop 
arms 
- Bostik 
- 1x wit A4 papier 
 




