
Ditjes en datjes 

 

 

• Vrijdag 31 januari: pedagogische studiedag 

 

• 4 en 6 februari: oudercontacten  

 

• 8 en 9 februari: Legobeurs 

 

• 21 maart: ijsglibberen  

 

• 23 maart: tweedehandsbeurs 

 
• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 

 
• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 

 
 

 

 

Joepie we hebben een project over de natuur met Max. Omdat natuur een 

enorm groot gegevens is, hebben we opsplitsingen gemaakt. We beginnen met 

de bomen. Staf kwam met het voorstel op de proppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



klasnieuws 

 
Deze week werd vooral ingenomen door het afnemen van de testjes. Het 

testenboekje wordt in 2 keer afgenomen. Er is dan ook een individueel 

luik aan verbonden over woordenschat. Het neemt een hele tijd in beslag, 

maar we zijn er bijna. Er zijn nog enkele kinderen die het tweede deel van 

de test moeten doen.  

  

 

Terwijl ik testjes aan het afnemen was, was Nancy in de klas. Samen 

deden ze knipoefeningen.  

    



Het schrijfgedeelte van de testen deden we in de klas. Volle concentratie 

bij de kringelidongen.  

  

 

Omdat het gedichtenweek was, luisterden we iedere dag naar een 

gedichtje uit het gedichtenhuisje. We stonden er dan even bij stil bij 

de betekenis van het gedicht. Iedere keer een gezellig momentje.  

  



Iedere middag hoorden we de gekste avonturen van Pluk. Aagje was 

ziek en mocht niets doen van mama Helderder. Samen met Dollie 

vormde ze een luchtbrug tussen Aagje en Pluk, tot Mevrouw Helderder 

dit te weten kwam. Toen was Dollie in gevaar, maar kon gelukkig 

ontsnappen. Met de Stampertjes vormden Pluk de apenketting, want 

Pluk wou weten hoe het met Aagje was. 

   

De dokter liet weten aan Mevrouw Helderder dat Aagje eens naar zee 

zou moeten. Maar Mevrouw Helderder ziet dat absoluut niet zitten, ze 

zou zich kunnen vuilmaken.  Toevallig moeten de Stampertjes ook naar 

de zee van de dokter. Maar zou Aagje mee mogen van Mevrouw 

Helderder. Met een smoesje van de dokter was Helderder akkoord, 

maar ze zou toch nog eventjes langsgaan bij de Stampertjes. Dus 

moesten de Stampertjes 1 middag zeer keurig zijn.  

 

 

 



Tijdens 1 van de babbelrondes had Timon een kaartje mee van zijn 

overleden overgrootvader ‘pépé’. Ik las het voor en vertelde wat het 

eigenlijk was. Er kwam een heel serieus gesprek rond hoe iemand 

begraven wordt. En waarom mensen dit doen. Hoe we ons daarbij 

voelen. Een supergesprek.  

 

Daan is zo fier als een gieter, zijn auto is af. We probeerden een foto 

te nemen, maar onze Daan plakt niet graag op een foto zeker. Telkens 

deed hij zijn ogen dicht, het was wel grappig.  

   

 

We haalden de magnetische knikkerbaan uit, zeer leuk, en met 

voorbeeldkaarten kunnen ze een weg bouwen om de knikker erdoor te 

laten lopen. Maar ze kunnen ook hun eigen weg creëren.  

  



Tijdens de werkwinkels van het eerste en tweede leerjaar kwamen 

Gaëlle (2lj) en Emma (1lj)helpen.  

  

 

Miro vertelde tijdens zijn weetjeskring meer over zijn superhelden.  

 

Tussendoor schilderden we met waterverf. En we gebruikten te juiste 

techniek.  

  



En op het einde van de week probeerden we een nieuw computerspel 

waarbij verschillende vaardigheden werden geoefend. Een 

samenwerking om jaloers van te zijn ☺. We wisten niet goed welke 

kant we uit moesten en hoe we bij bepaalde zaken moesten geraken. 

Samen komen we er wel. Normaalgezien mogen ze niet meekijken, maar 

dit was nu wel een uitzondering. Want zelfs ik wist de weg niet meer 

☺. 

 

 

 

 

 

 



Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

Volgen nog… 

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 De maan 

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  

 


