
 

Ditjes en datjes 

 

 

• Mierekampvergadering: 28 mei om 20u. 
 

• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 
 

• dinsdag 20 mei: toneelvoorstelling “KWAK” in Malpertuis. We 

gaan er te voet naar toe, wie kan helpen begeleiden? We 

vertrekken om 9.30u. Alvast bedankt!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



klasnieuws 
 

Eerst en vooral een leuke dag voor alles mama’s en moeke. Geniet van 

jullie dag.  

Dus laten we dan ook beginnen met de moederdagcadeautjes. We 

begonnen met volle enthousiasme aan het speciale cadeautje, we werkten 

met klei, maar wat we precies hebben gemaakt is nog eventjes een 

verrassing ☺. We werkten dus met klei en klei moet gebakken worden. 

Maar moet eerst en vooral drogen. Doordat de klei iets dikker was 

uitgevallen moest het langer drogen en kon het niet op tijd gebakken 

worden. We kregen dit donderdag te horen, de dag voor eergisteren. En 

nu, een oplossing vinden natuurlijk. Jullie hebben het waarschijnlijk nu in 

jullie handen. We kwamen op het idee om tegoedbon te maken. Dus jullie 

worden 2 keer in de watten gelegd. Bewaar het tegoedbonnetje zeer 

goed!!!!. The making of het effectieve cadeautje krijgen jullie dan ook 

later, ik heb de foto’s er uit gehaald ☺.  

We wilden er iets speciaals van maken, dus schilderden we ons eigen 

inpakpapier. De krongelidongen waren de enige voorwaarden die er zeker 

op moesten, voor de rest konden ze hun eigen fantasie gebruiken.  

   



Het kaartje hadden we helemaal op tijd klaar. Het achtergrondpapier is 

het papier dat we tijdens het Robin Hood project hadden geschept, dus 

handmade. Het kaartje zelf stelt mama/moeke voor ☺. Wasco en ecoline 

zijn twee beste vrienden om te gebruiken.  

   

 

De tegoedbonnetjes zijn groot zodat je die zeker niet zou verliezen. Het 

is een mono – type. Op plexiglas rolden we verf uit. We tekenden erin met 

onze vinger. Daarna leg je er een papier op en wrijf op hele oppervlakte 

en trek je het eraf. 

  



En iedereen stempelde “tegoedbon”.  

  

  

Het liedje kan je terugvinden op deze link.  

http://www.youtube.com/watch?v=2-mq_FewfsA 

 



We hadden een goede reden om de feesten. Want Rune is 6 jaar 

geworden. Hiep hiep hiep hoera.  

We zongen uit volle borst en staken de kaarsjes aan.  

  

 

We luisterden naar het verhaal van Rune toen hij nog een kleine 

ukkepukje was. 

  



  

 

 

En smulden van lekkere cakejes.  

 



We schrijfdansten er op los. We oefenden de krongelidongen nog eens 

extra en leerden de liggende acht. Voor sommigen zeer moeilijk want ze 

moeten over hun middellijn gaan. Het kruisen is soms moeilijk.  

  

  

 

Het is de bedoeling dat ze dit ook kunnen doen tijdens het vrij spelen. Ik 

ben altijd benieuwd of ze dit doen zonder dat ik het vraag. En ja de 

meeste konden er niet genoeg van krijgen, want plots stond het bord 

helemaal vol liggende achten. Kijk maar op de achtergrond van deze foto. 



Missie geslaagd. 

 

 

De weetjeskring werden gevuld door Baptiste en Wout.  

Baptiste had het over motors. De stoere machine op twee wielen.  

  

 

Wout vertelde ons meer over de voetbal. De uitrusting, ploegindeling, … 

Ik ben helemaal ingelicht over de voetbalwereld ☺.  

 



Dorothy, mama van Sofie, kwam nog eens langs om te kokkerellen. Deze 

keer stond op de menu, rabarbertaart, heerlijk en nogmaals bedankt!!! 

Het recept zal ik nog eens moeten navragen. Zeer gemakkelijk om te 

maken. 

  

  

Maar wat ook heel lekker was, was de pot uitlikken.  

 



De beentjes werden eens goed uitgetest op de muziek van Laïs, ’t smidje.  

http://www.youtube.com/watch?v=hz5RtnyBEEU&gl=BE 

We deden dit eerst met het eerste kleuter en het 6de leerjaar. In kleine 

groepjes.  

  

 

Daarna enkel met het eerste kleuter, iedereen.  

 

 

 

 



Dinsdag 29 april was het de dag van de dans. Toen moesten we zeker onze 

dansschoenen aantrekken. Deze keer samen met het 2de kleuter en daarna 

met klas 3.  

  

 

Tijdens de yoga haalden we de denkspelen boven, ik kan de kinderen dan 

beter begeleiden als er een groep bij Eva is.  

 

    



   

   

  

 



Vrijdag gingen we naar de tentoonstelling “kinderen van toen, senioren 

van nu”. Bedankt aan de begeleidende oma’s en opa’s en papa.   

In de klas hadden we al over gehad, oude foto’s van mijn oma werden 

overgehaald, we keken naar de klederdracht en de verschillen van toen en 

nu. En om in het donker rond te lopen liepen ze rond met een 

petroleumlamp. Om wafels te bakken hebben wij een prachtig elektrische 

wafelijzer. Maar in die tijd was het een ijzeren wafelijzer die op de 

Leuvense stoof gelegd werd.  

We zagen verschillende dingen terug in de tentoonstelling.  

We ervaren hoe het was om gekleed te zien als toen.  

  

 

   

 



We bekeken de leuvense stoof en maalden koffiebonen voor de koffie.  

 

  

 

We luisterden naar de radio en de muziek van toen. En natuurlijk 

plaatsten we een dansje.  

 

   

 

 



En we proefden van levertraan en smulden van een boterham met smout.  

En sommige kinderen vonden de levertraan lekker, andere absoluut niet.  

De smout kon iedereen wel bekoren.  

  

 

De slaapkamer met hun eigen plaspot en de badkuip waarin iedereen werd 

gewassen met hetzelfde water.  

 



Met de koptelefoons konden we getuigenissen horen van enkele mensen.  

 

 

Wat deden we nog allemaal: 

- zwemmen 

- turnen 

- Silke, een studente vives kwam langs om in groepjes naar de 

boekenboom te gaan. Ze had het daar over verdraagzaamheid.  

- De avonturen van  Otje beluisteren 

- Oefenen van het moederdagliedje 

- En na een vakantie heel veel verhalen die verteld moesten worden.  

- … 

 

 

 

 

 



Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week28302

0132014MoederdagDeel1 

 

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 motors 

9 mei wout voetbal 

16 mei aldo  

23 mei arnau  

 


