
Ditjes en datjes 
 

• Dinsdag en donderdag turnen: gemakkelijke kledij en geen 
 rokjes. Het is telkens het 1ste uurtje turnen. Gelieve op tijd te zijn. 
 

• 29 september: reuzenrun 
 

• Maandag 30 september: facultatieve vrije dag. 
 

• Maandag 14 oktober: we gaan naar het bos en atelier 
 

• 16 november: speurreuzen en kinderfuif 
 

• 4 december: de sint op bezoek 
 

• 13 en 14 december: kerstmarkt 
 

• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 
 

 

Het bos 
 

Maandag 14 oktober rijden we naar het bos in Ardooie veld. In de 
namiddag doen we op school een atelier ivm het bos. Hiervoor zoeken 
we begeleiders om een activiteit te begeleiden. 
Je kan het infoblad in de blauwe lades terugvinden.  
 
 

Zwemmen 
 

Morgen hebben we de eerste keer zwemmen. Het zwemmen gaat door 
in het recreatiebad De Alk te Wingene. Wij rijden met een lijnbus mee. 

Klas 2 en 3 rijden ook mee.  Gelieve ook 2 handdoeken mee te geven. 1 

om op te staan en 1 om zich ermee af te drogen.  

 
Klasfoto en schoolfoto 

 
In de blauwe lades kan je een invulstrookje vinden. Gelieve 

dit tot donderdag 26 september terug te bezorgen. 

 



Klasnieuws: week 3 
 

De week startte we met een intensief forum van klas 5 met Kristof 

over de reuzenrun. De 3 doelen werden eens uit de doeken gedaan.  

 

 
 

De 3 doelen zijn: 

- de zoutmijnkinderen: www.zoutmijnkinderen.be 

- villa rozenrood: www.villarozenrood.be 

- VZW home Thaleia: Een kleinschalige woonvorm voor 

volwassenen met een beperking.: www.homethaleia.be 

 

Jullie kunnen zich al inschrijven. Er is een kidsrun, 2,5 km, 5 km en 10 

km.  

 

Daarna deden we verder met de babbelronde. De kids verlangen om 

eens kringleider te zijn. De kring verloopt al redelijk goed, zonder 

teveel onderbrekingen. Bij sommigen moet nog aan de luisterhouding 

gesleuteld worden, maar dat zal wel beteren na een tijd.  

Volgende week komt de tekenassistent erbij, spannend.   

 

Bij het in orde zetten van de kalenders gebruiken we liedjes. Het 

liedje dat ze al kennen van de vorige jaren gebruiken we nog steeds.  



maandag , dinsdag ,woensdag , 

donderdag ,vrijdag , 

 

zaterdag en zondag  

 

in een week zijn er zeven dagen,  

zeven dagen in een week  

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.  

 

Daarbij zingen we nog het liedje van de dagen van de week in het 

Frans.  

 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

Dans les semaine il ya sept jours, les sept jours sont 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

 

En als laatste zingen we “de limonette” 

 



Het puzzelsysteem werd in gang gezet. Het systeem, de puzzelrups, 

is met een ladder visueel voorgesteld. Elk niveau stelt een figuur 

voor. Hoe moeilijker, hoe hoger ze klimmen op de ladder. Voor 

sommigen een hele uitdaging en een overwinning.  

 

   
 

   
 

Kamiel had maandag een heel speciale steen mee, een kristal.  

We bekeken die van heel dichtbij met een microscoop.  

Het 2de kleuter heeft een project over stenen. Kamiel stelde zijn 

kristal dan ook voor aan de 2de kleuterklas. 



 
 

 

Met enkele kindjes leerden we het spel “Het gemaskerd bal”. Annick 

kwam maandagnamiddag in de klas en deed ermee verder. Een 

coöperatief spel met een grote ‘aantrekkingskracht’.  

 

http://spelarch.khbo.be/PDFspelregels/1832.pdf 

 

 
 

In dit coöperatieve spel gaan de spelers de wedren aan met deze mieren. Welke 
rij zal het eerste volledig opgevuld geraken? Staan de onzelieveheersbeestjes 
als eerste allemaal in de rij, dan hebben de spelers samen gewonnen en mogen ze 
naar het gemaskerd bal. Geraken de mieren het vlugst allemaal op hun plaats, dan 
hebben alle spelers dit spannende spel samen verloren… 
 

 

 



Eva was deze week ook terug van de partij met turnen  

 

  
 

en expressie. 

 

 
 

Donderdag stuurde ik vier kinderen samen met Nancy naar de markt. 

We hadden de vorige dag besloten om een kookactiviteit te 

organiseren. Ze kregen elk een prent mee met een ingrediënt. 

  



Wie het ziet zitten om volgende week naar de markt te gaan met 

enkele kindjes, laat maar iets weten.   

 

We overlopen in de kring welke groentjes we hadden. De wortel en de 

ajuin was heel bekend, maar de prei was voor sommige een raadsel.  

 

We maakten heerlijk wortelsoep met balletjes.  

 

We begonnen met de ajuinen. Je kan waarschijnlijk al raden wat er 

gebeurde. Ik had plots vier wenende kindjes in de klas met een 

lachend mondje.  

 
 

De volgende groep schilde en sneed de wortels. Ik gebruik echte 

messen, omdat een smeermes niet scherp is. De kinderen moeten dan 

harder duwen, waardoor er meer kans is op snij wonden.  

 

  
 



De derde groep deed verder met de rest van de wortels. Er waren 

veel wortels te snijden, maar het is dan ook wortelsoep é ☺.  

 

  
 

De laatste groep trotseerde de prei.  

 

  
 

De mis en place was bijna klaar, nog enkel de balletjes rollen. Maar er 

was geen tijd meer. De volgende dag werkten we de soep af.  

De pot op het vuur met een beetje olie.  En Daan wist precies wat we 

deden. “de ajuinen zijn nu aan het stoven”.  

 



Daarna de wortels laten meestoven en als laatste de prei.  

 

  
 

Terwijl de soep stond te pruttelen, konden we aan de slag met het 

gehakt. Aldo mengde de kruiden in het gehakt, geen zorgen alle 

handen zijn gewassen vooraleer we begonnen.  En daarna balletjes 

rollen.  

 

  
 

Alles mixen, bijkruiden en heerlijk opdrinken.  

 

 



 
 

   
 

  
 

 

Tijdens de kookactiviteit, donderdag, was er de eerste 

kinderschoolraad. Louise en Kamiel mochten als eersten onze klas 

vertegenwoordigen.  

 

 

 

 

 



De lichtbak werd geïntroduceerd. Met veel belangstelling maakten ze 

hun eigen kleurplaat. Ik vind dat ze hun eigen creativiteit mogen 

gebruiken om tekeningen te maken.  

En met de lichtbak kunnen ze wel kleurplaten kleuren, maar ze 

moeten er eerst iets voor doen,… het overtekenen op de lichtbak.☺.  

 

  

 

Timon en Arnau werkten hun in het zweet bij het konijnenhok. Met 

man en macht mestten ze het hok uit.  

 

  

 

 

 

 



We werkten ook aan de medailles voor de reuzenrun.  

 

  

 

 

Misschien heb je al iets horen fluisteren bij je kapoen. Heb je nog 

niets gehoord? Wel, volgende week werken we rond Robin Hood.  

 



Vrijdagnamiddag was een deel van de klas bezig met een dansje. Lina 

kwam uitleggen dat het een Robin Hood dansje was. In de kring voor 

dat het forum was, waren we daarover bezig en ja van het een kwam 

het ander. We hadden geen tijd meer om een brainstorm te doen, dus 

morgen beginnen te brainstormen ☺.  

 

Brainstorm alvast maar mee, heb je iets liggen, heb je ideetjes, één 

adres:  

De kleine reusjes 

Derde kleuterstraat 3 

8700 Tielt  

Wat spookten we nog allemaal uit, wel piep maar even op de foto’s.  

 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week3201

32014 
 

 

Groetjes Emmy 

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

ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 

0497/024.260 

ofwel 

mij persoonlijk aanspreken.  

 

 


