
Ditjes en datjes 

 

• Morgen zwemmen 

 

• Vrijdag 24 januari: nieuwjaarsreceptie in school.  

 

• Vrijdag 31 januari: pedagogische studiedag 

 

• 8 en 9 februari: Legobeurs 

 

• 23 februari maart: tweedehandsbeurs 

 
• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 

 

Nieuwjaarsreceptie: 
 

Beste ouders en begeleiders van het Reuzenhuis 

 

Op vrijdag 24 januari om 20u nodigt de ouderraad jullie uit op de Nieuwjaarsreceptie. 

Dit jaar is ze niet muzikaal getint want we voorzien een aanbod van een tiental locale 

en regionale streekbiertjes. Blond of bruin, rank of bol -de glazen toch  voor elk wat 

wils! 

Ook de niet-alcoholdrinkende mensen of BOBs onder jullie mogen deze keer iets meer 

verwachten dan het klassieke aanbod... maar we willen nog niet alles verklappen. 

Come and see! 

Het eerste drankje is on the house, de rest van de avond krijg je voor een 

democratisch prijsje wat je hartje maar begeert. We willen die avond immers geen 

winst maken, gewoon gezellig samen zijn. Reserveer dus nu alvast jullie babysit  

 

We hopen dat jullie er ook bij willen zijn! 

 

Met warme groeten in deze winterdagen! 

de ouderraad 

 
 

De mapjes 
Gelieve het mapje waarin de 2 nieuwjaarsbrieven verstopt zaten, terug mee te 

brengen. Bedankt! 



klasnieuws 
 

    Wat hebben we allemaal uitgespookt de eerste week na de vakantie. 

We begonnen met een swingend forum onder begeleiding van Marleen.  

 

Na een vakantie is er altijd veel te vertellen, velen onder hen had 

supermooie vuurwerk gezien.  

En na de babbelronde konden we de hoeken herontdekken. Tijdens het 

spelen luisterde ik naar de vele verhalen en avonturen die ze hadden 

beleefd. Zo hoorde ik ook de ‘stillere’ kinderen, de kinderen die niet 

veel vertelden tijdens de babbelronde.  

 

Samen bouwden we aan een nieuwe aanwinst voor in de klas. Nous 

verkocht haar playmobil. We zetten het kasteel op. Een waar plezier 

voor de kinderen.  

 

  
 

 

We schreven ook een tekst voor in het tekstenboek. Deze tekst mocht 

geen fantasieverhaal zijn en het moest een avontuur zijn dat ze in de 

vakantie hadden beleefd. Ze moesten eerst nadenken wat ze wilden 

tekenen, want sommigen tekenen lukraak iets zonder daarbij over na 

te denken.  

 



  
 

Ik heb tijdens de vakantie alle teksten in gekleefd en ook het verhaal 

van Robin Hood heb ik erin gekleefd.  

 

  
 

We zijn begonnen met een boek vol verhalen, sommigen onder jullie 

kennen hem gegarandeerd. Ze kijken iedere dag uit om een verhaal te 

horen van …. Pluk en de petteflet. Na de rustige oefeningen vertel ik 

een verhaal.  

 



 

Pluk heeft een klein rood kraanwagentje. Hij reed ermee door de hele 

stad en zocht naar een huis om in te wonen. Af en toe stopte hij. En 

dan vroeg hij aan de mensen: 'Weet u niet een huis voor me?' 

Uiteindelijk vond hij wat: het torentje van de Petteflet. Daar beleeft 

hij allerlei avonturen. Hij heeft al kennis gemaakt met Dollie, de duif, 

de stampertjes, een familie met een weelderige haardos, Zaza, een 

kakkerlak die hij heeft gered van de vreselijke spuitbus van mevrouw 

Helderder. Mevrouw Helderder gruwelt van vuiligheid en viezigheid. 

Pluk ontmoet ook een meisje, Aagje, zij is de dochter van mevrouw   

Helderder. Samen hebben ze Duizeltje gered uit de boom, hij is een 

eekhoorntje met hoogtevrees. En Mevrouw Helderder had ontdekt dat 

er een kakkerlak in de torenkamer zat en ze heeft dat doorgezegd aan 

de portier met alle gevolgen nadien.  

 

Iedere dag lees ik een verhaaltje voor, maar voor we beginnen wordt 

het vorige verhaal nog eens uit de doeken gedaan. Tijdens het verhaal 

en na een verhaal worden ook vragen gesteld om de kinderen alert te 

houden. Zo leren de kinderen echt luisteren naar een verhaal.  

 

In de kring zijn we heel veel bezig met letters en cijfers. We klappen 

woorden in lettergrepen, rijmen, … We zoeken woorden die beginnen 

met dezelfde letter. We luisteren en kijken naar de verschillen in 

letters die op elkaar gelijken. Bv n van naald en de h van haar. 

Rekenverhaaltjes, begrippen, … 

 

 

Tijdens kikker – en pad kring hadden we een gesprek 

over ongerustheid. Pad had alles klaargezet voor 

kerstavond, maar Kikker liet op zich wachten. Hij 

begon zich ongerust te maken, stel je voor dat er 

iets gebeurd was. Hij begon allerlei dingen voor te 

stellen die misschien met Kikker waren gebeurd.  

 

 



We speelden het spel “zevenstip” van Haba, een reken – en geheugenspel.  

Dit zijn de spelregels, wij spelen spelidee 3.  

http://spelarch.khbo.be/PDFspelregels/3373.pdf 

 

  

 

We dansten er terug op los op de muziek van Schrijfdans. We maakten 

een kronkelidongbos met allemaal krongelidongbeesten. Hierbij staan de 

lussen op de belangrijkste plaats. Eerst bereidden we onze armen voor. 

We maakten in de lucht allerei lussen en slingers. Daarna probeerden we 

het op papier. We maakten een groot krongelidong bos en zochten daarna 

de krongelidongbeesten. We deden dit met beiden armen en handen. 

Vervolgens maakten we geen bos meer, maar enkel de 

krongelidongbeesten, dit met onze voorkeurshand.  

Volgende week doen we ermee verder.  



Het krongelidongbos met de krongelidongbeesten.   

  

Krongelidongbeesten.  

  

 

Nora vertelde tijdens de weetjeskring  meer over de keizerpinguïns.  

 



We hadden deze week een kookactiviteit gepland. We bereidden 

groentjestaart ofwel quiche met broccoli en zalm.  

We sneden de broccoli in kleine stukjes.  

     

We sneden de zalm in kleine stukjes.  

    

We braken 4 eitjes.  

    



Eitjes klusten, kruiden met peper en zout en room toevoegen (alpro 

cuisine light). Bladerdeeg in een bakvorm liggen en gaatjes inprikken.  

 

  

 

Broccoli en zalm op het bladerdeeg verspreid leggen. Het eiermengsel 

erover en een laagje geraspte kaas erop. Bakken op 180 graden in een 

voorverwarmde oven, ongeveer 45 minuten bakken. En klaar.  

 

  

 



Tijdens de yoga hebben we met een paar kinderen bloembollen in de 

bakken geplant. We hadden die gekregen van het 2de leerjaar.  

 

  

 

We typten woordjes op de computer.  Volgende week doen we ermee 

verder.  

 

   

 

 

 

 



Enkele kinderen  leerden een nieuw denkspel “ pico piccolo”. Volgende 

week krijgen de andere de kans om dit te leren.  

  

 

Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week162013

2014 

 

Tot morgen 

Groetjes Emmy 

Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3 

Ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 

0497/024.260 



ofwel 

mij persoonlijk aanspreken 

Hier kan je de data nog eens vinden voor de weetjeskringen.  

Wanneer? Wie? Wat? 

8 november staf Neanderthalers  

15 november lina konijn 

22 november kamiel Mijn dieren 

29 november timon tractoren 

6 december ilyana chocolade 

13 december anna-lucia Heksen 

20 december daan Poezen 

10 januari nora Keizerpinguin 

17 januari mona  

24 januari miro  

30 januari awa  

7 februari timme Het lichaam 

14 februari maya  

21 februari ruan  

28 februari rune  

14 maart janne  

21 maart jef  

28 maart louise De baby 



4 april sofie  

25 april baptiste  

9 mei wout  

16 mei aldo  

23 mei arnau  

 


