
 

Ditjes en datjes 

 

De fietsen mogen mee naar huis.  

 

 

 

 

 
• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 
 

 

• Mierekampvergadering: 28 mei om 20u. 
 

 
• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 

 

Parking!!!!! 
 
Beste ouders, medewerkers, begeleiders, 

 

 

Morgen, 1 april, start de afwerking aan de parking, de paden en de tuin. Vanaf 

morgen kunnen jullie niet meer oprijden en zullen jullie weer het oude poortje 

moeten gebruiken. 

De werken zouden normaal tegen het einde van de paasvakantie moeten 

afgerond zijn zodat we na de paasvakantie terug ons poortje kunnen gebruiken 

en de hele schoolomgeving weer makkelijk toegankelijk zal zijn. 

We gaan dus maar een kleine 4 dagen hinder ondervinden. 

Nadien zal het inrichten van de trein aan de orde zijn. (We zijn nog op zoek naar 

enkele handige helpende papa’s!) 

 

We danken jullie alvast voor jullie medewerking en begrip. 
 

 



klasnieuws 
 

Samen met An genoten de kinderen van het forum met animatiefilmpjes 

van het 6de leerjaar. Bedankt An om de voormiddag over te nemen.  

In de namiddag plonsden we in het water, met paparazzi, Staf en Ruan 

maakten naar hartelust vele kiekjes.  

  

 

Dinsdag startte de dag met een uitputtingsslag ☺. Eva liet de kinderen 

intens sporten.  

Daarna was er yoga, gezellig ontspannen.  

  



In de klas kon je de muziek horen klinken van de krongelidong. We 

oefenden de krongelidong naar boven en de krongelidong naar beneden. 

Het viel op dat de krongelidong naar beneden veel moeilijker was, maar 

we blijven oefenen.  

We deden dit eerst in het groot, op het groot krijtbord, daarna 

probeerden we het op kleine krijtbordjes.  

  

  

  



Met lina en Ilyana deden we de liggende acht. De middellijn kruisen is niet 

evident voor de kinderen. Dit heeft allemaal te maken met de 

samenwerking van de twee hersenhelften. Volgende week doen we ermee 

verder.  

  

 

Dinsdagnamiddag fietsen we een uurtje. Nu moeten ze ook proberen te 

slalommen en op hindernissen rijden.  

 

 

 



Na het fietsen verdeelden we ons terug in groepen om te turven.  

Een groep om de auto’s te turven: 

 

Een groep voor de bussen: 

 

Een groep voor de tractors: 

 



Een groep voor de motors: 

 

Een groep voor de fietsers:  

 

Een groep  voor de voetgangers: 

 

 



Een groep voor de vrachtwagens: 

 

We vergeleken met de vorige turfsessie, de vorige sessie was tijdens de 

voormiddag.   

 Voormiddag Namiddag 

Auto’s 60 52 

Bus 1 1 

Tractor 2 0 

Motors 1 2 

Voetgangers 4 5 

Vrachtwagens 7 10 

Fietsers 2 9 

 

We vergeleken de beide, meer of minder. Er was niet zo een groot 

verschil. We waren wel blij dat er minder auto’s waren en meer fietsers.  

 

We sloten de dag af met een plukverhaaltje. 

 



Woensdag bekeken we eerst karrewiet.  

 

Daarin konden we zien en horen hoe de twee broers in het gewoon 

onderwijs konden blijven. Ze hebben het syndroom van down. Vorige week 

vrijdag was het syndroomvandowndag en droegen de kinderen 2 

verschillende sokken. We stonden even stil over de diversiteit van 

kinderen. Iedereen is anders, sommige kinderen zijn speciaal, maar 

daarom niet minder leuk.  

We hoorden ook over de situatie van Oekraïne. Een rare situatie volgens 

de kinderen.  

En ja ook President Obama was een gespreksonderwerp.   

 

En na een uurtje stilzitten, strekten we onze benen om terug op de fiets 

de kruipen. De kinderen die eerst nog wat weifelachtig en onzeker op de 

fiets zaten, reden al veel beter. Ook de behendigheid van het sturen 

lukten beter en beter.  

  



Na de speeltijd bekeken we de verschillende soorten borden. Want 

zonder die verkeersborden zou het verkeer helemaal in het honderd 

lopen.  

0 Je mag niet … borden: ze zijn rond en hebben een rode rand.  

 

 

 

0 Je moet … borden: deze zijn blauw en rond.  

 

 

 

0 Pas op … borden: Ze zijn rood en driehoekig, de punt wijst 

omhoog. 

 



 

0 Wie gaat voor… borden: deze soort heeft geen vaste kleur of 

vorm.  

 

 

0 Hier is …borden: Deze zijn meestal blauw, sommige zijn wit. 

Ze wijzen iets aan. Ze hebben ook een verschillende vorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag vlogen we erin met turnen en daarna een uurtje fietsen 

fietsen fietsen.  

We hadden nu wel veel gereden op de fiets, maar nog niet van dicht 

bekeken.  

We bekeken die van zadel tot band ipv top tot teen ☺.  

We bekeken ook eens wat een fiets zeker moet hebben volgens de politie. 

Na onderzoek bleek dat sommige kinderfietsen niet helemaal in orde 

waren, maar die kinderen rijden dan ook niet op de straat.  

 

 

  

1. een fietslicht vooraan (facultatief)  

2. een fietslicht achteraan (facultatief)  

3. witte reflector vooraan  

4. gele of oranje pedaalreflectoren  

5.  een rode reflector achteraan  

6. twee remmen (achterrem en een 

voorrem)  

7.  een fietsbel  

8.  twee gele of oranje reflectoren per wiel 

(ofwel een reflecterende witte strook 

langs beide kanten van de banden ofwel beide samen) 
 

 

 



Louise had nog een verkeersspel meegebracht over de verkeersborden.  

 

En we speelden het aya spel.  

 

We kregen ook een puzzelopdracht. Ze krijgen de tijd tot volgende week 

vrijdag.  

   

 

En om de dag af te sluiten lazen we het voorlaatste verhaal van Pluk. 



Vrijdag stelde Louise haar weetjeskring voor. Waar komen de baby’s 

vandaan en verzorgen van een baby.  

   

 

We zagen ook de navelstreng van Julie. Dit was toch wel vies om te zien 

als je de gezichtjes zag van de kinderen.  

 

 

Daarna ging Louise haar zusje verzorgen en een badje geven. En Julie was 

zo blij dat ze een cadeautje aan Louise gaf ☺, toen ze de pamper uitdeed.  



  

  

 

Na de weetjeskring van Louise deelde ze een geboortjezakje uit. En 

daarna sprongen we op onze fiets.  

 



Vrijdagnamiddag kwam Birger (papa Anna – Lucia) met zijn verzameling 

fietsen.  

Een ligfiets: 

 

 

De kleine clownsfiets: 

 

 

 

 



Een bakfiets met een aanhangkarretje.  

  

https://plus.google.com/u/0/100666891571689237707/posts/MMkngyy

W12E?gpinv=AMIXal-

49WGYnkUvJiwIq7AS7x2VCc6uRk2PBA6h8_1xMSEhZ4efpGiu1-

x8I8qhhKYO0_G_GiWGz9JBq1mIQqljStYgE79ezFDEvxDM1ePUh37RAp

Al4yU&cfem=1 

Op deze link heeft Birger de foto’s staan. Bedankt Birger voor het 

bezoekje en de foto’s.  

 

En dan kwam Miek, de mama van Staf, om mee te feesten, want Staf is 6 

jaar geworden. Hiep hiep hoera.  

 



We zongen met veel plezier alle liedjes en staken de kaarsjes aan.  

  

 

En luisterden naar het verhaal van kleine ukkepuk Staf.  

  

En smulden van heerlijke ijsjes.  

  



Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week26201

32014?authkey=Gv1sRgCJCq_Kam88iWaw 

Hopelijk kunnen jullie aan de foto’s, normaal staat alles  nu openbaar. 

Geef een seintje als je nog problemen ondervindt.  

Hier is week 25: 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week25201

32014 

week 24: 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week24201

32014 

 

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 vlinder 

7 februari timme Het lichaam 

14 februari maya Dino’s 

21 februari ruan brandweer 

28 februari rune De maan 

14 maart janne dolfijnen 

21 maart jef piraten 

28 maart louise De baby: ontstaan 

en verzorging 

4 april sofie Panda’s 

25 april baptiste  

9 mei wout voetbal 



16 mei aldo  

23 mei arnau  

 


