
Het klasnieuws: week  27

Ditjes en datjes

 15, 16 en 17 juni: Mierekamp

Er is morgen geen zwemmen



Week  27

De week voor de paasvakantie was het moment aangebroken! Waar we al een

tijdje intensief naar toe aan het werken waren, was deze week eindelijk zover. Het

grootouderfeest!

Na een weekend kan het al eens gebeuren dat niet alles meer zo fris in het hoofd

zit en er misschien tekst vergeten wordt. Daarom is er nog een generale repetitie

gepland om zo alles eens op te frissen en de puntjes op de i te zetten. Als

ervaren acteurs ging dit vlot en waren ze klaar voor de grote dag.



Om onze zenuwen wat onder controle te krijgen, wordt er lustig verder gewerkt

aan ons verhalenboek en gespeeld.

Voor het grootouderfeest begint, gingen we nog even te voet naar ’t Gildhof om

naar een toneelvoorstelling te gaan kijken. We zijn nu eens publiek en gingen

eens een kijkje nemen of die andere acteurs dat wel even goed konden zoals wij

dat doen. Ze deden alleszins goed hun best.



Na ’t Gildhof was het zover. Het moment was aangebroken. De kostuums worden

aangetrokken en de tekst wordt nog eens kort overlopen en daar gaan ze dan.

Een prachtige voorstelling waar iedereen van genoten heeft en het eten van een

stukje taart om de mooie voorstelling mee af te sluiten.

Deze formidabele acteurs stalen de show.

De heksen:

Lientje de heks: Arjeta

Heksje Kor: Emiel

Lotje de heks: Gien

Griezelheksje: Julie

Prinsessen:

Prinses Lisa: Ashley

Prinses Fiorella: Hazel

Prinses Roosje: Elena

Prinses Violetta: Ainoa



Ridders: Arlind, Thijs, Miel, Vic en Jom

Ninja’s: Lars, Sem, Cédric en Nino



Draak: Michiel

Kraan: Lars



Vleermuis: Loes

Tovenaar: Arber



Dino: Roan

Niet alleen het grootouderfeest is een groot feest maar ook de verjaardag van

Thijs. Hij is 6 jaar geworden en dat moet uitgebreid gevierd worden. De liedjes

worden gezongen om er een echt feest van te maken. Om de verjaardag te

eindigen, kregen we allemaal iets om ons maag mee te vullen. Gelukkige

verjaardag, Thijs!





We kregen van Michiel een weetjeskring over de vliegtuig en de vliegtuighaven.

We zijn helemaal geïnformeerd over het reilen en zeilen van de vliegtuig en

toebehoren.



En om ons helemaal te ontspannen, sportten we met Pieter in de sporthal.

We namen ook afscheid van Eva. We hadden, zonder dat ze het wist een dikke

duimen placemat gemaakt. Alle duimen van de kinderen verzameld op een matje.

Een dikke duim voor Eva.

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



meebeleven op de foto’s via deze link.

Week 27:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2720142015

Mama en papa van Nino, bedankt om de klas te poetsen.

Groetjes Emmy

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 paarden

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 vliegtuig

24 april Cédric

30 april Roan

8 mei Ashley

22 mei Hazel




