
 

Ditjes en datjes 

 

 

• Mierekampvergadering: 28 mei om 20u. 
 

• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 
 

• laatste week van het schooljaar zijn er geen warme maaltijden 
voorzien.  

 
• De laatste dag van het schooljaar, 27 juni, is het een volledige dag 
school.  

 

 

 

• Morgen hebben we terug ZWEMMEN!!!! We hebben een beurt 

gewisseld met Mieke.  

 

 

• We hebben een mini – projectje over de oertijd. We zullen 

onze tijd goed moeten verdelen met de testjes en vaderdag. 

Heb je iets liggen, het is welkom.  

 

 
 

 



klasnieuws 
 

We begonnen 2 weken geleden met een uitstapje naar de aveve, want het 

eten van coca en cavia waren op. Lieve bleef in de klas. Lieve zal iedere 

maandag ondersteuning aan de klas.  

Het zware werk liet ik dan natuurlijk over aan de kids ☺. Het was 

overduidelijk een zware zak.  

  

 

Bij Lieve in de klas deden ze knipoefeningen, een motorische uitdaging.  

  



  

 

Een ideaal moment toen we terugwaren om een spel te spelen met 

rekenbegrippen en geheugen. We konden ons rustig in de boot zetten 

zonder gestoord te worden.  

  

 

 



De volgende dag besloten we om nog iets bij het moederdagcadeautjes te 

geven. Jullie hebben die natuurlijk al opgesmikkeld, de hartenwafeltjes.  

In de namiddag gingen we aan de slag, tijdens de voormiddag was er 

turnen en yoga en tijdens de yoga deden we terug  denkspelletje.  

Het deeg werd gemaakt met  750 gr bloem, 750 gr suiker, 500 gr boter 

en 12 eieren (een bommetje ☺).  

 

   

  

 



Voor de eitjes breken was een zeer leuk werkje en slijmerig, kijk maar 

eventjes naar het gezicht van Sofie, het spreekt boekdelen ☺.  

  

  

 

En we hadden er toch wel tekort zeker, woensdag bakten we nog een 

stapel hartenwafeltjes. Maar dat vonden de kinderen absoluut niet erg.  

In de klas hadden we nog een oud wafelijzer liggen van de jaren van toen. 

We waren nieuwsgierig of het ging lukken, dus we probeerden het 

eventjes uit. Een Leuvense stoof hadden we niet, maar wel een 

kookplaatje ☺.  



Ik was even benieuwd als de kinderen. Het deeg goten we erin, maar we 

hadden vlug door dat er teveel deeg was. Een overstroming van deeg… 

met als resultaat een serieuze rookontwikkeling…  

  

 

Maar we  hadden uiteindelijk wel een mooie wafel, experiment geslaagd.  

 

 



Doorheen de week speelden we het dobbelstenen spel met 

schrijfpatronen.  

Op iedere kant van de dobbelsteen had ik een schrijfpatroon 

vastgemaakt. Er was ook een stippendobbelsteen bij.  

We gooiden met de 2 dobbelstenen. De stippen gaven de aantal rijen aan 

die ze moesten schrijven. Bv gooiden ze de krongelidong naar boven en 

met de stippendobbelsteen gooiden ze 4, dan moeten ze 4 rijen 

krongelidongen schrijven op het bord.  

   

  

 



We begonnen de vrijdag met de verjaardag van Timme. Hiep hiep hiep 

hoera, hij is 6 jaar geworden.  

 

We zongen uit volle borst en staken de kaarsjes aan.  

En luisterden naar het verhaal van Timme als kleine ukkipukki. We keken 

ook naar een kort filmpje van Timme van 0 tot 1 jaar.  

  



  

 

Doorheen de dag genoten we van zijn traktatie. Om 10u een heerlijk 

chocomousje en voor het forum was likten we een ijsje op.  

 

  



Aldo deed zijn weetjeskring over de skylanders. Dit zijn vreemde wezens 

die van het land Skylands komen en die moeten ze samen met jou redden 

uit de verschrikkelijke handen van chaos.  

 

 

We sloten de week af met een rijdansje. “twee emmertjes water halen” 

http://www.youtube.com/watch?v=t575Ab5LC-c 

 



Vorige week hadden we een drukke week met de testjes. De testen 

gebeuren in kleine groepjes. Er zijn 2 delen, want het volledige 

testenbundel maken zou te lang duren. Daarnaast is er een individuele 

test, schrijfpatronen en raamfiguren. We doen er volgende week mee 

verder.  

 

 

 

 

In de klas zijn er ook werkblaadjes, iedereen heeft een bundeltje. 

Sommige zijn zeer gretig, andere laten het links liggen. Volgende week 

moet iedereen in gewerkt hebben.  



  

 

Dinsdagvoormiddag wandelden we samen met Floris en Mammie van Mona 

naar Malpertuis. We bekeken een fantastisch mooie voorstelling, genaamd 

KWAK van productiehuis froefroe 

http://www.youtube.com/watch?v=z96bSmqm0fc 

http://www.froefroe.be/ 

 



Hieronder enkele reacties van de kinderen: 

Wout: prachtig en een beetje gek. 

Aldo: de grote groen monster was grappig en leuk, het was verliefd-

achtig. 

Mona: de kikkers waren grappig. 

Timon: het was grappig dat de prinses verliefd werd op de prins en we 

zagen zijn onderslip.  

Timme: spannend met de ooievaar.   

Rune: gewoon grappig. 

Louise: een beetje spannend. 

Baptiste: de ooievaar was het mooist. 

Sofie: leuk, mooi, verliefdachtig. 

Jef: coolste was de ooievaar met tanden. 

Awa: engste was in de grot, grappig. 

Daan: grappig toen de prinses uit de poep kwam van de koning die altijd 

honger had.  

Maya: hetzelfde van Awa. 

Janne: leuk en mooi. 

Ilyana: leuk en grappig 

Kamiel: een beetje vanalles was leuk.  

Arnau: het was gek. 

Ruan: het monster was eng. 

Nora: ik was een beetje bang van het monster, maar de koning was 

grappig.  



Anna – Lucia: het monster was niet zo leuk.  

Staf: zeer leuk.  

Je hoort het, een echte aanrader!!! 

 

We zijn begonnen met de cadeautjes voor vaderdag en mama van Daan. 

Wat het zal worden, kunnen we helaas niet verklappen. Wat jammer nou, 

nog eventjes geduld ☺.  

   

  

 



Arnau deed zijn weetjeskring over de film de legomovie. Arnau was de 

laatste die zijn weetjeskring deed. Bedankt voor de vele weetjeskringen.  

  

Daarna kon het feesten beginnen.  

Arnau en Miro zijn 6 jaar geworden, hiep hiep hiep hoera.  

We zongen uit volle borst en luisterden naar het verhaal van 2 kleine 

ukkepukjes.  

  

 



We staken dan de handen uit de mouwen, want de jongens trakteerden 

met aperitief en daarbij konden ze wel hulp gebruiken.  

   

  

 

 

 



We maakten er brochettes van en maakten zo het haar van het monster 

en de krokodil.  

  

 

Het leukste werk moest nog komen, werk kan je het eigenlijk niet noemen 

☺, … heerlijk aperitieven met bubbels.  

  



Maar we waren nog niet uitgefeest hoor.  

Hiep Hiep Hiep Hoera Lina is 6 jaar geworden. Proficiat Lina!!! 

We zongen uit volle borst en staken de kaarsje aan… 

  

 

En terug luisterden we naar het verhaal van kleine ukkipukki Lina.  

  



   

 

En likten terug aan een heerlijk ijsje.  

 

  

 



Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

Dit zijn de foto’s van the making of het moederdagcadeautje.   

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week28302013

2014MoederdagDeel2 

 

Week 31: 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/20132014 

 

Week 32: 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week32201320

14 

 

Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3 

Ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 

0497/024.260 

ofwel 

mij persoonlijk aanspreken 


