
Ditjes en datjes 
 

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

• 16 november: speurreuzen en kinderfuif 
 

• 2 december: bezoek aan het huis van de Sint te Kortrijk. Ik zoek 
nog vervoer!!!!! 

 

• 4 december: de sint op bezoek 
 

• 13 en 14 december: kerstmarkt 
 

• woensdag 30 april: pedagogische studiedag 
 

 

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

kinderen. Dus alle mondjes dicht . 

 

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.  
 
 



Screening logopedie 
 

De uitspraak van de kleuters is gescreend door Sabine, logopediste.  

Vorig jaar hebben de kleuters dit ook ondergaan. Sabine zal eens 

luisteren of er evolutie zit in de uitspraak, zo kunnen we vroegtijdig, 

eventuele problemen aanpakken.   

Ik hou jullie op de hoogte, want de resultaten moeten nog besproken 

worden.  

 

Kerstmarkt 
 

Er is terug kerstforum tijdens de kerstmarkt. Ik had graag een 

overzicht met kinderen die deelnemen. Wat we zullen doen, is nog 

niet gekend. Waarschijnlijk zal er een dansje tussenzitten, want er 

zijn heel veel kinderen in de klas die graag een dansje placeren. Voor 

de kinderen die niet graag een dansje placeren, zoek ik wel een ander 

optreden.  

Gelieve iets te laten weten!!!! 
 

Een mailtje van Marleen. 

Dag  Reuzenhuizers, 

 

opa jaak heeft volgende week andijvie in de aanbieding ( 40 kroppen 

van biologische teelt) 

 

Wie wenst kan mij een mailtje sturen en er eentje (of meer ) 

bestellen. (klas3@reuzenhuis.be) 

Ze zullen waarschijnlijk donderdag of vrijdag geleverd worden.  

De prijs per krop : € 1.20  

 

groetjes, 

Marleen 

 

 



Klasnieuws: week 9 

 

We begonnen de week met een kiesforum, welk muziek zou leuk 

zijn voor de volgende maand. De keuze viel op het deuntje, Pippi 

Langkous.  

In de klas begonnen we rustig met een babbelronde vol 

vakantieverhalen. Jammer van het niet zo leuke weer, maar ze 

hebben zich wel geamuseerd tijdens de vakantie.  

We werkten alles af van vorige week.  

Schilderen van een kindje: 

  

 

Voor de vakantie hadden we met enkele, bomen gemaakt uit 

zoutdeeg. Om deze af te werken en deftig naar huis te kunnen 

meegeven, versierden ze een hard stuk karton waarop de boom 

geplakt werd. De resultaten die klaar zijn hangen aan het 

prikbord.  

  



Het werd dan ook nog eens tijd om een gezelschapspel uit te 

halen. Ik had tijdens een snuffeltocht in een winkel een Robin 

hood spel gevonden en natuurlijk kon ik het spel niet laten liggen. 

De drang was te groot om het niet te laten liggen ☺.  

Een superspannend spel : 

http://spelarch.khbo.be/PDFspelregels/11376.pdf 

  

  

 

We zijn ondertussen begonnen met de prenten van het eigen 

geschreven Robin Hood verhaal. Hopelijk zullen we klaar zijn voor 

het vrijdagforum om het voor te lezen.  

 

 



We stempelden de voorwerpen die beginnen met de ‘r’ uit de 

lettermuur. Deze worden dan op kaartjes gekleefd om in de 

lettermuur te stoppen bij de letter ‘r’. Als we bezig zijn met een 

andere letter, kunnen we altijd even de woorden van de ‘r’ 

opfrissen en een activiteit mee doen.  

  

 

Samen met Nancy bakten we heerlijke chocolate chip cookies. Een 

receptje van Jeroen Meus, dus het kan gewoon niet verkeerd gaan 

☺.  

Hier volgt het receptje, wij gebruikten geen keukenmachine, maar 

onze eigen spierballen.  

• 250 g bloem  

• 1 theelepel bakpoeder  

• 120 g suiker  

• 60 g havervlokken  

• 200 g malse boter  

• 1 ei  

• 200 g donkere chocolade  

• 1 zakje vanillesuiker  

bereiding 

• Zorg ervoor dat je de boter op tijd uit de koelkast haalt. Jeroen gebruikt ze in dit 
recept op kamertemperatuur. 

• Doe de bloem, het bakpoeder, de suiker, vanillesuiker en de haver in de mengbeker 
van de keukenmachine. Zorg ervoor dat je alle ingrediënten voor het deeg goed afweegt. 

• Plaats het hulpstuk voor deeg en beslag in de keukenmachine en meng alle 
ingrediënten op lage snelheid. 



• Snij de malse boter in stukjes en voeg die één voor één toe aan de droge 
ingrediënten. Doe ook het ei in de pot met beslag. 

• Laat de machine even op hogere snelheid draaien, totdat je een egaal vast 
koekjesdeeg krijgt. 

• Breek de chocolade en hak ze in stukjes met een mes. Zorg ervoor dat de chocolade 
niet al te fijn gehakt is. De stukjes chocolade in zo'n cookie moeten groot genoeg zijn. 

• Voeg de chocolade bij het deeg en laat de machine alles mengen. 

• Leg een vel vershoudfolie op je werkblad en schep het deeg erop. Verpak de homp 
deeg in de folie en laat deze een half uurtje rusten in de koelkast.  

• Verwarm de oven voor op 175°C. 

• Neem een bakplaat en leg daarop een vel bakpapier of een siliconenmatje.  

• Rol balletjes van het deeg met een diameter van 3 à 4 cm. Schik ze op de bakplaat 
met voldoende ruimte ertussen. 

• Druk alle balletjes plat tot een reeks koekjes die precies even groot zijn.  

• Bak de koekjes 20 minuten lang in de oven van 175°C. 
Let op: de baktijd kan afhankelijk zijn van het type oven. Controleer dus regelmatig even 
het resultaat. 

 

Heerlijke geuren zweefden de klas binnen, een aanrader om thuis 

eens uit te proberen met je kapoen.  

   

 

 

 

 



We dansten er terug op los op de muziek van schrijfdans, de 

boom. Deze keer deden we de boom op papier met vetkrijtjes. Het 

is dan eigenlijk de bedoeling dat ze dit zelfstandig tijdens het vrij 

spel kunnen doen.  

   

 

In het eerste leerjaar hebben ze een project over huisdieren en 

daarbij  werd ook een slang besproken. We vroegen of we eventjes 

dit beestjes ook eens van dichtbij mochten bekijken. En Mieke, 

begeleidster 1ste leerjaar, ging rond met het eten van de slang, een 

mooi wit muisje.  

  

 

 



Voor het eerst is het berenhuisje geopend. Je hebt het misschien 

al gezien, het is het blauwe huisje in de gang. Ze mogen enkel met 

twee tegelijk spelen met het huisje. En dit is ook een ideale 

manier om kinderen die niet veel contact hebben eens samen te 

zetten.  

  

 

Staf zette als eerste de weetjeskring in gang. Hij beet de spits af 

met een voorstelling over de Neanderthalers.  

 

 

 



En wat deden we nog allemaal? 

- zwemmen, 

- yoga, 

- turnen, 

- vrij spelen, 

- bouwen met vijzen en bouten, 

- een versje leren: 

Alle blaadjes laten los 

maar niet het allerkleinste. 

Ben je bang? 

Je wappert al zo lang.  

Dwarrel neer 

of wacht je tot de volgende keer? 

 

Alle blaadjes laten los 

maar niet het allerkleinste. 

’t Is niet fijn 

Om daar alleen te zijn.  

Dwarrel neer 

of wacht je tot de volgende keer? 

 

Alle blaadjes laten los 

en ook het allerkleinste.  

En daarna, van falderaldera 

Wil het nog een keer 

maar nee nee nee, dat kan niet meer.  

 

 



En wie denk je dat er in aantocht is???? 

Een tipje,… hij komt hij komt… 

 

Beleef alles mee via de foto’s. 

 

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week920132014 

 

Groetjes Emmy 

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  

15 november lina  

22 november kamiel  

29 november timon  

6 december ilyana  

13 december anna-lucia  

20 december daan  

10 januari nora  

17 januari mona  

24 januari miro  

30 januari awa  

7 februari timme  

14 februari maya  

21 februari ruan  

28 februari rune  

14 maart janne  

21 maart jef  

28 maart louise  

4 april sofie  

25 april baptiste  

9 mei wout  

16 mei aldo  

23 mei arnau  



 


