
 

Ditjes en datjes 

 
• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 
 

 

• Mierekampvergadering: 28 mei om 20u. 
 

 
• mierekamp: 16, 17 en 18 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



klasnieuws 
 

Wat spookten we allemaal uit voor de vakantie.  

We begonnen de week met het opvangen van uitlaatgassen, … jaja 

opvangen… Met een grote koffiefilter die bevestigd was aan een stok.  

We zochten Dorien en Rosita op om de bus en de auto ‘op te vangen’.  

Ik had al uitlaatgassen van een tractor en een vrachtwagen.  

We vergeleken de vier uitlaatgassen en kwamen tot de conclusie dat de 

vrachtwagen het meeste rook had. De koffiefilter was enorm donkergrijs. 

De andere filters vielen mee, die waren heel lichtgrijs.  Een mooi gesprek 

volgde over die vreselijke uitlaatgassen.  

  

De uitslag van het turven werd ook opgeschreven op één groot blad.  

 



We hadden het over verkeersborden gehad, wel we gingen op stap om 

eventjes te zien wat er op ons pad ging komen van borden. De dappere 

konijnen trokken de foto’s, Louise en Arnau. We zagen verschillende: 

Aanwijzingsbord “ hier is –bord”:  Hier is waar fietsers over steken.  

     Hier is een bord die de richting aangeeft. 

  

 

Verbodsbord “je mag niet – bord”: je mag hier niet inrijden.  

 

 

Voorrangsbord “ wie gaat voor - bord”: de anderen gaan voor 

 



Gevaarsbord “pas op – borden”: pas op voor  fietsers 

 

 

We hadden ook deze gezien: gebodsbord “je moet – bord: je moet aan 

deze zijde rijden.  

 

En een leuke wandeling met vele paardebloemen en eenden horen er 

gewoon bij.  

   



Mama van Sofie, Dorothy, kwam samen met ons heerlijke pizza’s bakken.  

We bekeken eens wat we allemaal nodig hadden, we stelden een 

boodschappenlijstje op. En een paar kinderen vertrokken richting de 

winkel.  

 

 

Daarna kneden we als echte pizzabakkers het pizzadeeg.  

 

 

We hadden verschillende ingrediënten die versneden moesten worden: 

ajuin, paprika, courgette, ananas, champignons, spinazie, hesp, … 

 

 



  

  

  



Het leukste was toch wel de afwerking, na de voorbereidende werken.  

Uitrollen van het pizzadeeg en het beleggen ervan. Tomatenpuree erop 

smeren, groentjes erop en daarna met kaas bestrooien.  

  

 

En na het bakken zag onze pizza er heerlijk etensklaar uit,… en het heeft 

gesmaakt hoor. Bedankt Dorothy.  

 

 



Het 4de leerjaar had een project over Ridders en kastelen, een 

interessant onderwerp. Wij mochten hun tentoonstelling bekijken en 

beluisterden.  

  

  

 

 



Door het mooie weer begon het te kriebelen in onze vingers om te 

tuinieren.  

Tijdens de babbelronde was er een onderwerp eventjes blijven hangen, nl 

de vlinder en de bij. We zien er niet zoveel meer, veel verschillende 

vlinders, waar halen ze hun eten enz.  

En om deze diertjes extra eten te bezorgen, bewerkten we een stukje 

grond om bloemetjes in de zaaien.  

Eerst moesten we ervoor zorgen dat alle grassen en onkruid gewied 

werden. Het stukje mooi harken en daarna zaaien maar, overal een beetje 

zaadjes strooien, niet teveel op een hoopje. Toen we klaar waren, 

overgoten we het geheel met water. Een goed werk geleverd zeiden we 

trots, totdat de kippen passeerden. Ze pikten zomaar de zaadjes op, 

iedereen verontwaardigd. Dus besloten we een omheining rond de 

zaailingen te zetten zodat die vraatzuchtige kippen niet meer aan de 

zaadjes konden. Missie geslaagd.  

 

 



Iedereen kreeg de kans om zelf een potje met zaadjes naar keuze te 

planten.  

De zaadjes doen het goed, ze zijn al flink gegroeid.  

  

  

 



Sofie deed haar weetjeskring over de veel besproken panda’s.  

 

 

De week werd ook overspoeld met puzzelaars. De ene na de andere puzzel 

werd gemaakt, een ware puzzelmarathon. En met trots kan ik zeggen dat 

iedereen zijn uiterste best heeft gedaan. Iedereen heeft zichzelf 

overtroffen.  

     

      



     

    

    

  

 



Het verhaal Pluk van de petteflet is helemaal uitgelezen. Dus keken we 

naar de film van pluk, net voor de vakantie. Maar deze is nog niet 

helemaal uitgekeken, na de vakantie bekijken we de rest van de film.  

We zijn ondertussen begonnen aan een ander boek van de schrijfster 

Annie MG Schmidt.  

 

We lazen het eerste verhaaltje op de speelheuvels, we konden moeilijk 

binnen blijven met het mooie weer.  

 

Na de vakantie beginnen effectief met een speciaal kadootje, rarara.  

Geniet nog van de rest van de vakantie.  

 

Groetjes Emmy 

 

 

 

 



Beleef het allemaal zelf met deze foto’s.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week27201

32014 

 

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  

 


