
Ditjes en datjes 

 

 

• 21 maart: ijsglibberen  

 

• 23 maart: tweedehandsbeurs 

 
• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 

 
• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



klasnieuws 

 
Wat hebben we de laatste 2 weken uitgespookt.  

Wel, we werkten de testjes helemaal af. Een werkje van lange adem, 

maar tevreden dat het voorbij is.  

Er kwam ook een stagiaire helpen in de klas van het Sint – Jozef. Haar 

naam was Emmy. Jaja het was soms verwarrend.  

Over het project kan er van alles verteld worden. We losten 

verschillende weetjesvragen op.  

We vroegen ons af waarom de blaadjes van de bomen vallen. In de 

herfst wordt het kouder en de zon schijnt minder. En in de winter kan 

het water bevriezen. Dan kan de boom geen eten meer maken. Maar 

daar heeft de boom iets op gevonden. In de groene blaadjes zit nog 

wel eten voor de boom, bladgroen.  De boom zuigt dit bladgroen naar 

binnen, dan heeft hij nog wat eten. Dan zie je ook de kleurtjes die 

verstopt zitten in het blad. En daarna gaat het kraantje dicht tussen 

de takken en de bladeren. De bladeren krijgen geen water meer, 

verdorren en vallen af.  

We kwamen al vlug te weten dat er ook bomen zijn die naalden hebben 

zoals de dennenboom en sparrenboom. En dat de dennenboom niet de 

kerstboom is, maar een sparrenboom. Een sparrenboom heeft korte 

naalden en een dennenboom lange naalden.  

Er zijn in de wereld 10000 soorten bomen en nog zijn er die niet 

gevonden zijn. In België zijn er 50 – tal soorten bomen.  

En sommigen bomen zijn geen bomen, maar struiken zoals de hulst en 

de vlierbessenboom. Een boom heeft een stam, een struik heeft geen 



stam, maar allemaal takken die vanuit de grond komen.  

De jaarringen die we zien in de stam, Jef had een schijf mee, geeft de 

leeftijd aan van de boom. We zagen lichte en donkere ringen. In de 

lente groeit de boom veel sneller dan in de herfst. Als de boom snel 

groeit wordt het hout lichter. De donkere ringen zijn van de 

winterperiode. Die zijn ook veel dunner omdat de boom niet zo snel 

groeit.  En Jef zijn boom was 53 jaar.  

En nog zoveel meer… 

 

We hadden eerst in onze gedachten om een boom te maken uit papier 

maché, waarin we zelf konden kruipen. Maar ik heb het toch een 

beetje uit hun hoofd gepraat. Het zou veel te veel tijd in beslag 

nemen, waar zouden we het zetten, … Dus we zochten een oplossing. 

We zouden een ik – boom maken. We legden ons op een stuk papier en 

omtrekken het lichaam. De benen en de romp waren de stam, de armen 

de takken en we tekenden er takken bij. Vervolgens inschilderen.  

  

 



En om de boom nog op te ‘pimpen’, konden ze nog extra blaadjes maken 

met koffiefilters die we met druppeltjes ecoline versierden. Volgende 

week werken we de ik - bomen af.  

   

 

We werkten ook met bister. Bister is de gemalen bast van de 

okkernoten. Als je dit vermengt met water verkrijg je een donkere 

bruine kleur.  

We beschilderden het ganse blad en laten het drogen. Daarna kan je 

met een natte borstel je figuur tekenen en doordat de bister terug 

oplost, kan je het wegnemen met een doek.  

   



Dorothy, mama Sofie, kwam woensdag gezellig met de kids koken, 

ondertussen kon ik de testen afwerken. Ze bakten een boomtaart. De 

stam werd een opgerolde koek. De takken waren versneden bladerdeeg 

en de blaadjes werden gemaakt van zelfgemaakte marsepein.  

  

  

 



Lina had tijdens haar weekendje uit een dennenappel gevonden een 

meegebracht. De schubben waren nu dicht, maar hoe gaan ze open.  

Eerst probeerden we de dennenappel in het water te laten liggen. Na 

een dag was hij niet opengegaan. Dus er moest een andere oplossing 

komen. We besloten hem gewoon op tafel te laten liggen. Na een dagje 

was er niet veel veranderd. Lina sprong recht, misschien is het niet 

warm genoeg, want ergens in een boekje hadden we gelezen dat het 

erg warm moet zijn. Dus we legden de dennenappel op de verwarming. 

En ja het resultaat was er, een open dennenappel.  

 

 

De lettermuur hangt nu vol met woordjes die beginnen met de ‘b’.  

 



Ook heel wat spelletjes kwamen in de klas.  

Wout had een bomenspel mee die  een beetje te vergelijken was met 

boomgaardje van Haba 

  

Timon had een spel mee, genaamd “Baobab, wie valt er uit de boom”. En 

toevallig is dat ook een echte boom die in Senegal staat.  

  

Toen ik op bijscholing was, leerden bepaalde kinderen het spel 

“fabulantis” bij Ann. Fabulantis dompelt ons onder in een betoverd bos 

waarin de wandelpaden steeds veranderen. 

 



Tijdens de weetjeskring had Awa het over de  mooie vlinders.  

  

Timme had het over ons lichaam en de vier verschillende zintuigen.  

 

Ruiken:      voelen: zacht en ruw 

  



zien:     proeven: 

  

 

We terug begonnen met de schrijfdans. We concentreren ons op de 

krongelidong naar boven. Eerst maakten we onze spieren los door de boom 

schrijfdans uit te voeren. Daarna maakten we het krongelidongbos met de 

krongelidongdieren. En sloten af met de krongelidong naar boven.  

  

We doen er volgende week mee verder.  

 



Wat deden we nog allemaal.  

- zwemmen 

- turnen 

- yoga 

- een leuk gesprekje rond “dapper zijn” 

- vele verhalen over bomen 

- spannende pluk – verhalen.  

- uitproberen van beebots. Schattige bijtjes die eerst 

geprogrammeerd moet worden om een weggetje af te leggen. De 

kinderen werden begeleid door studenten. Ze moesten eerst de bee 

instellen met behulp van de pijltjes.  

 

  

 



 

Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week182013

2014 

 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week19En20

20132014 

 

 

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  

 


