
Ditjes en datjes 

 
• Vrijdag 24 januari: nieuwjaarsreceptie in school.  
 
• Vrijdag 31 januari: pedagogische studiedag 

 
• 4 en 6 februari: oudercontacten (zie bijlage) 

 
• 8 en 9 februari: Legobeurs 

 
• 21 maart: ijsglibberen  

 
• 23 maart: tweedehandsbeurs 

 
• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 

 
• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 

 

Kleuterglibberen !!!!!  
 

Vrijdag 21 maart, met de 2de en 3de kleuterklas samen “schaatsen”??? 
Wel, eigenlijk gaan we ijsglibberen. 
 “Finlandia” in Gullegem organiseert speciaal voor de kleuters, kleuterglibberen. 
 

We mogen wasmanden met lange touwen, grote plastiek zakken, sledes en 
ander leuk materiaal voor op de schaatsbaan meenemen. Geen schaatsen, te 
gevaarlijk. 
Maar…, ja er is een maar. 
Je hoort ons al afkomen, … we hebben veel auto’s nodig die ons kunnen voeren. 
We hebben jammer genoeg geen bus ter onze beschikking. 
En vermeld er ook bij hoeveel kinderen er eventueel meekunnen. 
Zo kunnen we beslissen of het kleuterglibberen door zal gaan of niet. 
We vertrekken in de school rond 9u. en zijn terug rond 11.40u. 

 



Beste ouders, 
De leerling factuur voor december 2013 wordt meegegeven met uw zoon/dochter. Deze factuur vraagt wat meer uitleg.  
  
U vindt volgende ‘extra facturatie’ gegevens op de factuur:  

1. De afrekening voor de ‘kerstster’ maaltijd van 20 december 2013:  

a. 1x middagopvang (€ 0.60-) 
b. De kerststerren met drank.:  wordt gefactureerd onder dezelfde code als ‘koekjes’. Dus als 

uw kind deelneemt aan het koekjesproject en ook deelnam aan de kerstster maaltijd, dan 
vinden jullie 2 lijntjes met als omschrijving ‘koekjes’ terug op de factuur. 

2. Bijdrage semester 1 'zwemmen': enkel voor lager 2 tot en met lager 4.   (volgende bijdrage is in juni) 
De school draagt het grootste deel van deze kosten maar is genoodzaakt om een bijdrage te vragen 
aan de ouders. Deze bijdrage wordt bepaald aan de hand van het aantal beurten zwemmen. 

3. Afrekening Vrededriedaagse nov.2013 -(enkel lager 5 en lager 6): u vindt de afrekening onder de 
code GWP5 (lager 5) of GWP6 (lager 6).  
  
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten  
Lieve Snauwaert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



klasnieuws 
 

We begonnen vorige week met een zingend dansforum van Marleen. De 

stembanden werden gesmeerd om daarna de babbelronde te beginnen. 

Vele verhalen passeerden de reveu. De tekenassistent heeft de 

moeilijkste job. Hij of zij moet de verhalen optekenen en proberen na te 

vertellen, want ik schrijf er telkens de verhalen bij als de babbelronde 

gedaan is.  

En na de babbelronde, enkel op maandag, krijgt bijna iedereen een ander 

taakje.  

Tijdens de babbelronde vertelde Mona over een tekening die helemaal 

zwart was met een tekening op. Een heleboel kinderen begrepen niet goed 

wat het resultaat nu eigenlijk was. Een paar meisjes probeerden het uit 

en nadat het resultaat getoond werd in de kring kwam bijna ¾ van de klas, 

om het ook uit te proberen.  

We begonnen met een blad vol te kleuren met vette vetkrijtjes. Hoe 

meer kleurtjes, hoe leuker het resultaat.  

 

  

 



Daarna overschilderen met zwarte dekverf ofwel zwarte verf met een 

beetje zeep in gemengd.  

  

Eventjs laten drogen en krassen met een priknaald, voila krastekening is 

klaar.  

  

 

De kids kregen ook een tekenopdracht voorgeschoteld. Het tekenen en 

helemaal inkleuren van een mannetje, huisje en een boompje. Ze 

moeten goed nadenken over wat ze moeten tekenen en leren nadenken 

over de realistische kleuren. Is hun werkje klaar, dan alles overlopen 

of ze niets vergeten zijn, nog even stil te staan bij bepaalde dingen. 



 

  

 

Iedere middag na de rustige oefeningen komt pluk even langs. 
Hij beleefde terug de waanzinnigste avonturen. Pluk leerde de langhors 
en de majoor kennen. Langhors is een enorm lang paard die in de vijver 
vast zat door de modder. Gelukkig kon pluk hem redden. Het paard is zo 
lang dat er niemand in het midden mag zitten, want Langhors is bang dat 
hij zou doorbuigen.  

 
 

Mevrouw Helderder liet ook van zich horen. Zij had het torenkamertje 
ingepikt om er een naaikamer van te maken. Daarbij had ze terug haar 
spuitbus gebruikt om Zaza de kakkerlak te doden. Maar gelukkig kon 
Dollie de duif hem redden. 

  



Dollie kende iemand die Pluk misschien kon helpen. Met krachtige 
vleugelslagen kwam Karel met de houten poot aanvliegen. Karel is een 
reusachtige meeuw met heel veel neven en nichten. En die meeuwen 
hebben er voor gezorgd dat Pluk zijn torenkamertje terugkreeg en dat 
Mevrouw Helderder een enorme schrik heeft gekregen van meeuwen.  
Dat zal ze leren ☺. 
 

 
 

We luisterden deze week ook naar een kamishibai verhaal. “Oh monster 

eet me niet op” 

Alex is een vreetvarkentje. ‘Niet eten als we niet eten!’ zegt mama steeds, maar Alex 

kan het niet laten. Als hij naar de rivier gaat om een bad te nemen, vindt hij allerlei 

lekkers. Hij smult zijn buikje rond. Opeens valt er een donkere schaduw over Alex 

heen. Een hongerig monster grijpt hem vast. ‘O monster, eet me niet op!’ roept Alex. 

Hij verzint allerlei verhalen over sappige hapjes en probeert te ontsnappen. Maar het 

monster houdt hem goed vast en de fantasie van Alex raakt stilaan uitgeput… 

 



Mona vertelde ons meer tijdens de weetjeskring over de bijen.  

Zoem zoem zoem, …. En daarna mochten we eens proeven van de heerlijke 

honing.  

 

   

 

Rune had deze week handpoppen (uil en toekan) mee, ideaal we spelen een 

poppenspel. Het poppenspel ging over een konijn die op zoek gaat naar een 

schatkist. Hij krijgt aanwijzingen en opdrachten van uil en de toekan.  

 

  

 

 



We leerden ook verder pico picollo aan.  

   

 

Nancy kwam eventjes helpen in de klas. Evelien (peuterklas) heeft een 

stagiaire. Dus kon ik met kleine groepjes, een 6-tal kinderen per groep, 

testjes afnemen.  Volgende week doe ik verder.  

  

 



Daan, Rune en Ruan kregen deze een individuele opdracht. Ik ga dit meer 

en meer doen om de werkhouding te stimuleren.  

Via een bouwplan moeten ze met bouten, moeren en houten plankjes de 

constructie maken. Een opdracht om eventjes je hoofd erbij te houden.  

Ruan was klaar, volgende week de anderen. (want we hadden stukken te 

weinig �) 

  

  

 



We hadden een jarig in de klas. Awa is 6 jaar geworden. Hiep hiep hoera.  

Proficiat, je bent de eerste van de klas die 6 jaar is.  

 

 

We zongen er op los. We staken de kaarsjes aan en Awa blies die uit alsof 

er een wervelwind in de klas passeerde.  

 



Daarna luisterden we naar het verhaal van Awa.  

  

  

Vervolgens smulden we van de heerlijke panna – cotta met freaky 

gezichtjes.  

 



  

 

We deden we nog allemaal? 

- yoga met eva.  

- Turnen met Eva 

- Zwemmen met als fotograven Mona en Ilyana.  

- Letter – en cijferspelletjes 

- Akkefietjes oplossen, …  

- Kinderschoolraad voorbereiden in de klas. Nora en Aldo 

vertegenwoordigden onze klas.  

- … 

 

 

 

 

 

 

 



Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week172013

2014 

Bedankt aan alle ouders die mijn klas eens hebben 

gepoetst en natuurlijk ook de klussers!!!! 

  
 

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 De bijen 

24 januari miro superhelden 

30 januari awa  

7 februari timme Het lichaam 

14 februari maya Dino’s 

21 februari ruan  

28 februari rune  

14 maart janne  

21 maart jef  

28 maart louise De baby: ontstaan 

en verzorging 

4 april sofie  

25 april baptiste  

9 mei wout  



16 mei aldo  

23 mei arnau  

 


