
Het klasnieuws: week  26

Ditjes en datjes

 Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest

 Vrijdag 3 april: geen forum

 15, 16 en 17 juni: Mierekamp



Week  26

Deze week wordt het een spannende week! We hebben al heel wat gemaakt voor

het grootouderfeest van deze week, maar er moet nog heel veel gebeuren als we

het tot in de puntjes afgewerkt willen hebben. Voor onze geliefde grootouders

doen we dit natuurlijk met veel plezier.

Allereerst hebben we de kostuums verder afgewerkt tot in de puntjes zodat we

kunnen schitteren op het grote podium. De poten van de dino en de draak zijn

af, de heksen hun hoeden zijn in orde, de kammen van de prinsessen zijn klaar en

de prachtige prinsessenkleedjes zijn mooi afgewerkt. Waarvoor dank aan de

mama van Hazel!

Naast de kostuums zouden we nog vergeten dat er ook nog gewerkt moet

worden aan het decor. Vlijtig nemen de kleuters hun borstel in de aanslag en

beginnen ze met het schilderen van het heksenhuis waar de heksen in zullen

wonen. Ook het bos krijgt er een boompje bij, dat door de kleuters wordt

geschilderd. Niet alleen het decor is belangrijk, ook de plaatsing van de stoelen

voor het publiek. Als we ze allemaal achter elkaar zouden zetten, zou iedereen het

toneel dan goed kunnen zien? Door ervaringen op te doen, hebben de kleuters

de stoelen op een bepaalde manier gezet zodat iedereen het toneel perfect kan

zien. Ook deze manier wordt toegepast in de grote theaterzalen. Eenmaal ze



goed zitten en alles kunnen zien, kunnen we kijken naar de goochelaar die allerlei

verschillende vormen tovert uit zijn hoed. Het is aan de kleuters om te zeggen

welke vorm ze zien. Zo leren de kleuters kennismaken met de verschillende

soorten vormen en alle aspecten van het toneel. Van acteur en decormaker tot

het plaatsen van stoelen, ze kunnen het allemaal!

Na al het werken van deze week, wordt het tijd om eens te oefenen op het

podium met de kostuums aan. Een eerste generale repetitie waarin de puntjes op

de i worden gezet. De acteurs zitten op hun plaats, iedereen heeft zijn of haar

kostuum aan, het geluid staat klaar, de regisseur staat op haar plaats… We zijn

helemaal klaar voor een eerste generale repetitie en wat deden ze dat goed!

Enkele kleine aanpassingen worden nog doorgevoerd maar wat gaan de

grootouders een prachtig spektakel zien dinsdag en donderdag. Spannend

afwachten tot als de grote dag aanbreekt!



Ook wordt er vlijtig verder gewerkt aan het verhalenboek. De achtergronden zijn

allemaal afgewerkt en nu wordt elke bladzijde in elkaar gestoken. Elke kleuter is

verantwoordelijk voor een stuk van het verhaal. Samen maken we er iets prachtigs

van.

Naast al het repeteren en werken aan het decor en de kostuums, hebben we ook

een jarige in ons midden namelijk Arber. Dit gaan we natuurlijk uitgebreid vieren.

Zijn mama kwam meevieren en had een lekkere taart mee. Pistache zou zeggen

een “gateau au chocolat”, want die taart leek op de taart die in het verhaal van

Pistache voorkwam. Wat een toeval. Een gelukkige verjaardag Arber!

Tijdens Julie haar weetjeskring, komen we heel wat te weten over baby’s. Ze

slapen heel veel en als ze tandjes beginnen krijgen, kunnen de baby’s bijten op

een bijtring. We zijn weer wat wijzer geworden. Goed gedaan Julie!



Alle hoeken werden ook uitbundig verkend … en jullie kunnen dit ook

meebeleven op de foto’s via deze link.

Week 26:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2620142015

Groetjes Emmy en Eva

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

ofwel

kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

0497/024.260

ofwel

mij persoonlijk aanspreken.



 Weetjeskringen:

Wanneer? Wie? Wat?

7 november Emmy De boom

14 november Emiel Mijn huis

21 november Elena De dolfijn

28 november Jom De insecten

5 december Vic De fiets

12 december Lars Auto’s

19 december Gien poes

16 januari arjeta

23 januari Miel voetbal

30 januari Loes hond

5 februari Arlind

13 februari sem Landen en  steden

27 februari Nino Het bos

6 maart Thijs

13 maart Ainoa Olifanten

20 maart Arber Vlaggen

27 maart Julie Baby’s

3 april Michiel

24 april Cédric

30 april Roan



8 mei Ashley

22 mei Hazel


