
Ditjes en datjes 
 

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

• 16 november: speurreuzen en kinderfuif 
 

• 4 december: de sint op bezoek 
 

• 13 en 14 december: kerstmarkt 
 

• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 
 

• morgen zwemmen 
 

 
De speurreuzen 

 

Vergeet niet....speurreuzen..... tot volgende week vrijdag 25/10 

kan je inschrijven voor de speurreuzen die doorgaat op zaterdag 

16 november. 

 

 
 



Klasnieuws: week 6 en 7 
 

Bijna iedere dag beginnen we met de babbelronde. Deze verloopt 

telkens beter en beter, ook de luisterhouding gaat erop vooruit.  

En zoals je al weet is er telkens een kringleider en een teken -

assistent aangesteld.  

 

  

 

Het project loopt nu een beetje op zijn einde. We werkten alles af 

en bereidden ons voor om alles op het podium voor te stellen.  

De jonkvrouwen maakten nog een kroontje voor het dansje. Ze 

naaiden de contouren van hun tekeningen.  

  



  

 

We oefenden iedere dinsdag en donderdag namiddag samen met 

Lieve aan het dansje. De laatste oefennamiddag hebben we met de 

kleren gedanst, het was werkelijk magisch.  

Hier zijn de koppeltjes. Sofie was ziek en zij danst met Arnau. Zij 

worden volgende week op de foto gezet.  

 

   



   

  

 

In de tijd van Robin Hood maakten ze zelf hun kleren. Dus wij 

probeerden dat ook eens. We maakten met wol een lapje stof voor 

een geldbeugeltje, de techniek heet vilten. Samen met Evelien 

gingen we aan de slag.  

Eerst plukten we de wol en legden die mooi op het bubbelplastiek. 

De tweede laag moet in de  andere richting gelegd worden.  

Dat was het moeilijke gedeelte.  



  

 

Daarna goten we met heel warm zeepwater op het wol. En met 

ingezeepte handen, zeep laten vallen op het bijna lapje stof.  

 

 

Vervolgens er een doekje met gaatjes opleggen en als laatste het 

bubbelplastiek. En dan wreven maar met zeephanden.  

 



Het lapje werd dan eens omgedraaid, de boordjes omgeplooid en 

terug wrijven. Het lapje spoelden we met koud water en dit hebben 

we  als resultaat.  

 

 

 

En Evelien heeft dit ervan gemaakt.  

 

 

 

 

 



De lettermuur met de focus op de letter ‘r’ heeft heel veel succes. 

De muur is helemaal vol met voorwerpen die beginnen met de ‘r’. 

Volgende week doen we nog verder oefeningen met de letter.  

 

 

Louise had een regenworm mee voor in de lettermuur, maar die zou 

zich niet amuseren. Toen vertelden de kinderen over de wormenbak 

van vorig jaar. Een leuke activiteit om nog eens boven te halen.  

We haalden zand, aarde, takjes en bladeren.  

  

 

 

 



We vulden de regenwormenbak in laagjes. En leukere omgeving voor 

de regenworm dan het potje. En Rune rondde de activiteit af met de 

uitspraak: “Het is net een zebra met al die strepen”.  

 

 

Iedere dag is er wel een reden om te feesten, maar deze keer 

hadden we een heel goede reden. Er waren 2 jarigen, hiep hiep hoera, 

Nora en Daan zijn 5 jaar geworden.  

 

Nora was een paar dagen eerder geboren dan Daan.  

Proficiat Nora!!!!! 

We zongen er op los en staken de kaarsjes aan. En daarna luisterden 

naar het verhaal van Nora.  

  



  

 

En ja zoals het hi ha hartelijk liedje het zegt: “nu ben je jarig, dus jij 

trakteert, hi ha hartelijk gefeliciteerd.“ 

We smulden van heerlijke poffertjes.  

 

De volgende dag kon de pret niet op. Daan zijn verjaardag werd 

gevierd.  

  Proficiat Daan!!!! 

Maar voor we konden vieren, moesten de aperitiefhapjes 

klaargemaakt worden. Dus handen uit de mouwen en snijden maar. 

   



We zongen uit volle borst, staken de kaarsjes aan en luisterden naar  

het verhaal van Daan.  

 

   

En dan heerlijk en gezellig aperitieven.  

 

 

Via de mama van Anna – Lucia kregen we de kans om mee te doen 

met een wedstrijd uit Libelle mama. Voor meer info, klik op deze 

link. 

 http://www.libelle.be/mama/252165/stuntactie-win-een-

schoolbibliotheek-met-500-kinder-en-jeugdboeken-t-w-v-euro-

6000/fotospecial/40/#foto 

 

We luisterden naar het verhaal en dit is de creatie die wij 

gemaakt hebben.  



 

 

Het bosatelier kon niet natter zijn. We zijn niet naar het bos 

geweest. De dag ervoor had het bos vele liters water moeten 

slikken en het bos lag er zeer modderiger bij. Maar het atelier 

ging wel door zoals gepland.  

We begonnen met een schimmenspel van Evelien en mezelf en 

daarna werden we in groepen verdeeld. Er was keuze tussen boom 

in zoutdeeg, tekening met ecoline, dieren met blaadjes, 

bewegingsomloop, kleien, schilderen,… Bedankt aan alle helpende 

handen.  

  



  

  

 

En omdat het bosuitstapje naar het bos niet doorging, maakten de 

kids het zoutdeeg voor mijn activiteit voor het atelier. En wat 

vonden ze dit plezant.  

    

 



We werkten in de klas schrijfdans “De boom” op het krijtbord af. 

De volgende stap is op papier.  

 

   

  

 

Bij Nancy deden ze knipoefeningen.  

   

 

 

 



Wat deden we nog allemaal.  

 

- Yoga en turnen bij eva. 

- Zwemmen. 

- Klas 6 vertelt een verhaal in de klas. In school is er een 

boekenzoldertje die de oudere kinderen begeleiden. Tijdens de 

middag kan er rustig in de boekjes gelezen en gekeken worden.  

- Kinderschoolraad: Staf en Rune vertegenwoordigden onze klas.  

- Afwerken medailles.  

- Speurreuzen zijn samen met speedy.  

 

- en zoveel meer … 

 

Beleef alles mee via de foto’s. 

 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week6En72013201

4 

 

Groetjes Emmy 

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

ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 



0497/024.260 

ofwel 

mij persoonlijk aanspreken.  

 


