
Ditjes en datjes 
 

• Dinsdag en donderdag turnen: Het is telkens het 1ste uurtje turnen.  
 

• 16 november: speurreuzen en kinderfuif 
 

• 4 december: de sint op bezoek 
 

• 13 en 14 december: kerstmarkt 
 

• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 
 

Groot nieuws!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Eerst zou ik willen vragen om het nog even geheim te houden voor de 

kinderen. Dus alle mondjes dicht . 

 

Hier gaan we dan.  

Maandag 2 december mogen we een bezoekje brengen aan “het huis 

van Sinterklaas”. We zullen meehelpen met de ateliers van de Sint en 

de Pieten. We krijgen een rondleiding van de Pieten met allerlei 

doeactiviteiten. De rondleiding duurt ongeveer een uurtje.  

 

We worden om 15.00u. verwacht in Kortrijk. Je hoort me al afkomen.  

 

Wie kan helpen rijden?  

Ik kan al 4 kinderen meenemen. 

 

Er is wel 1 “probleempje”. Er mogen maximum 2 begeleiders mee naar 

binnen, maar we zijn met meerdere begeleiders. Dus om discussies te 

voorkomen, zal ik alleen naar binnen gaan. De ouders die rijden, 

mogen dan op mijn kosten iets drinken en gezellig kletsen in een 

cafeetje ☺.  

 

Hou er rekening mee dat we op 2 december pas rond 17.00u. terug op 

school zullen zijn.  
 
 



Klasnieuws: week 8 

 

Wat was het spannend om te beginnen. Wij mochten het 

maandagforum organiseren. Het werd een op en top Robin  Hood 

forum. De jonkvrouwen en Robin Hood jongens hebben schitterend 

gedanst. De kinderen die niet dansten mochten hun pijl en boog 

uittesten op het podium en samen zongen we uit volle borst het 

Robin Hood lied. Een fantastische prestatie van alle kinderen. Ik 

ben heeeeel fier.  

 

Dit zijn de filmbeelden van de ouders van Timme, bedankt. Er 

volgen nog filmbeelden!!!!  
http://www.youtube.com/watch?v=S7sXGPuUxYQ&feature=youtu.be 
 

En om Lieve te bedanken om ons te helpen met het dansje, 

maakten we een handjesposter.  

 

   
 

 
 

 



 

Daarna de ontlading en een leuke babbelronde met interessante 

onderwerpen. Daaruit kwam bijvoorbeeld om een verhaal te maken 

over Robin hood natuurlijk. Vorige week waren ze zelf aan de slag 

gegaan tijdens het hoekenwerk.  

Verschillende kinderen hadden ook bladeren en nootjes mee. We 

onderzochten hoe deze bladeren noemden en ook hoe de 

verschillende nootjes noemden. En belangrijk, welke nootje je kan 

opeten!!! 

De tamme kastanje zijn eetbaar en natuurlijk smulden we ervan.  

 

Om de kalenders in orde zetten zijn er enkele begrippen 

bijgekomen.  De begrippen “overmorgen” en “eergisteren” 

vervoegen de andere begrippen zoals “morgen” en “gisteren”. Al 

deze begrippen worden visueel voorgesteld zodat de kinderen zelf 

de kaartjes kunnen “lezen”. De dagen van de week en de 

verschillend tijdsbegrippen zijn voor sommigen zeer moeilijk, ze 

kunnen zich niet goed oriënteren in de tijd. Iedere dag worden de 

kalenders uitvoerig besproken en samen met de verschillende 

liedjes pikken dit beter op.  

 

Dit is het verhaal.  

 
Robin hood was nu getrouwd met jonkvrouw marianne. De gemene prins jan zat 

gevangen in de kerker. Prins Jan vond het absoluut niet leuk om in die kerker te 

zitten. Hij zat daar in het donker want het licht was uit en hij was bang. 

Weglopen kon hij niet want zijn voeten waren vastgebonden met voet – 

handboeien van ijzer. Ondertussen had sheriff Nottingham een plannetje 

bedacht om prins jan te bevrijden, want hij zat niet in de kerker. Hij was op reis 

gegaan. Sheriff Nottingham zou midden in de nacht de sleutels stelen van de 

wachters die prins jan bewaakten. Hij zou wachten tot de bewakers sliepen. Hij 

zou zich ook verkleden als bewaker. Hij sloop naar binnen in het kasteel verkleed 

als wachter. Het begon ook te regenen. Plots had iemand hem herkent en 

probeerde hem tegen te houden. Ze hebben een gevecht en sheriff Nottingham 

wint. Hij ging heel stil verder naar de kerker. Hij zag 2 slapende wachters. Hij 

pakte heel voorzichtig de sleutels en opende de kerker om Prins Jan te 

bevrijden. De 2 gangsters ontsnapten. De wachters werden wakker en zagen dat 

de poort van de kerker open stond. Ze keken erin en zagen dat prins jan 

verdwenen was.  



De 2 gangsters liepen door de stad om te vluchten. De wachters zagen hen en 

volgden hen naar het bos.  

Prins Jan en sheriff Nottingham liepen op een paadje langs de rivier gevolgd 

door de wachters. Ze klommen in een hoge boom zodat de wachters hen niet zou 

kunnen pakken.  

De wachters liepen snel terug naar het kasteel en maakten Robin Hood wakker. 

Ze riepen: “Help Robin Hood we hebben je hulp nodig, want prins Jan is 

ontsnapt.” 

Robin Hood schiet wakker en schrikt. “Ik zal hulp halen. Waar zitten die 

gangsters” vroeg Robin Hood. De wachters zeiden: “Daar in het bos, in die hoge 

boom.” 

Ondertussen werd jonkvrouw Marianne wakker van al dat lawaai.  

Robin Hood haalde zijn vrienden: kleine Robin, kleine jan, broeder Tuck, 

minstreel, … 

De volgende morgen gingen ze op zoek naar de hoge boom. Ze stonden aan die 

hoge boom en riepen naar de gangsters: “ Kom daar uit.” De gangsters riepen: 

“Nooit van ons leven komen we eruit.” Ze trokken gekke bekken, nanananana. 

“Jullie kunnen toch niet aan ons.”  

Robin Hood en de vrienden moesten een val maken om ze te kunnen vangen, maar 

hoe krijgen ze die gangsters uit die boom?  

Robin Hood had een idee. Laten we die boom omhakken. Een beetje verder in het 

bos was een houthakker bezig hout te hakken. Ze hadden dat gehoord. Broeder 

Tuck ging eens kijken en zocht het geluid van de houthakker. Hij zag de 

houthakker en vertelde het hele verhaal. De houthakker kwam mee, want hij ging 

de boom omhakken.  

 

Ondertussen maakten de anderen een val. Ze graven een grote put zodat ze erin 

zouden vallen. Ze haalden ook een koets met een kooi uit het kasteel.  

 

De houthakker hakte er op los. De boom begon eerst een beetje te wiebelen en 

dan viel hij om. De gangsters vielen in de put, maar de put was niet diep genoeg. 

Ze kropen er vlug uit en liepen weg, maar ze vielen pardoes in de rivier. Er zat 

daar een krokodil in, dus ze zwommen er vlug uit.  En wie stond daar aan de kant. 

Robin Hood en zijn vrienden met pijl en boog.  

Ze stopten hen in de kooi. Ze reden naar het kasteel en ze werden in de kerker 

gegooid.  

 

Er werd een groot feest gegeven en ze vertelden aan iedereen in het kasteel het 

goede nieuws dat de 2 gangsters opgesloten zaten.  

Maar er was nog groter nieuws. Jonkvrouw Marianne was zwanger. Ze ging een 

kindje krijgen.  

Iedereen was heel blij en ze leefden nog lang en gelukkig.  

 



De verbazing was groot toen we de zak van de champignons 

bekeken. In de grote bak was de oogst mislukt, maar niet in de zak 

hoor. Champignons van ongeveer 8 cm, tijd om die te plukken en 

ermee te koken.  

We hebben er een heerlijk champignonroomsoepje gekokkereld.  

Samen met Annick deden 4 kinderen de boodschappen.  

 

 

Daarna aan de slag om alles te snijden, koken en mixen.  

 

We mochten zeker niet vergeten om te proeven ☺.  

  

 



Met de hele school doen we terug mee met een kaartjesactie.  

Wij haalden inspiratie uit de werken van Kieth Haring. Op de 

lichtbak tekende de kids hun eigen uitgekozen figuurtje door op 

het kaartjesblad.  

Daarna ging ik met vetkrijtjes erover, voor de kinderen was het te 

moeilijk om zelf te doen. De vetkrijtjes zijn veel te dik om op de 

potloodlijntjes  te tekenen. Ze konden dan wel de streepjes doen 

en de versiering.  

Vervolgens met de ecoline schilderden we over de tekening. En 

voila klaar om op te sturen, om er kaartjes van te laten maken.  

 

  

  

 

 

 



Sommigen hadden tijdens het atelier met zoutdeeg gewerkt en 

hadden dit ook graag eens gedaan in de klas. Leuk om ook eens 

thuis te doen.  

2 delen bloem, 1 deel zout en 1 deel water of verf. Is het te droog, 

vloeistof toevoegen. Is het te nat, bloem toevoegen. Hele mooie 

bomen werden gecreëerd.  

  

 

 

De computer wordt nu volop gebruikt. Er worden volop woordjes 

getypt.  

  



Het 5de leerjaar was een hele tijd bezig over Engeland. Dit stelden 

ze voor met een voorstelling met uitleg en een forum. Elk leerling 

van het vijfde had een eigen werkstukje gemaakt.  

  

 

 

Op het einde van de week kregen de kids een schilderopdracht. 

Ipv van een kindje te tekenen, moesten ze eentje schilderen. We 

doen er na de vakantie mee verder.  

  

 

 



Wat deden we nog allemaal.  

- Zwemmen en de fotograaf van dienst was Sofie.  

- Turnen en yoga met Eva 

- Knipoefeningen afgewerkt 

- En nog zoveel meer… 

 

Beleef alles mee via de foto’s. 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week82

0132014 

 

Groetjes Emmy 

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

ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 

0497/024.260 

ofwel 

mij persoonlijk aanspreken.  

 


