
Het klasnieuws: week  36
15 tot en met 19 juni 2015

Ditjes en datjes

 Maandag 29 juni: met alle kleuterklassen naar de zeven torentjes, een

kinderboerderij. We gaan met auto’s, want er is geen bus ter beschikking.

Wie kan helpen met vervoer? (om verwarring te voorkomen, jullie mogen

gerust blijven bij de 7 torentjes.)

- Emmy: 3

- Sandra (Fiel en Loes): 5

- Kris (Lars): 6

- Wim (Jom en Toos): 6

- Kim: (Roan en Siben): 6

- Sophie (Cédric): 5 (heen)

- Mario (Elena): 3

 Donderdag en vrijdag is er geen warm eten meer. Gelieve boterhammen

mee te brengen. Ik zorg voor de aperitief .

 De laatste dinsdag 30 juni is een halve dag klas tot 12.10u. Er is een

eindforum om 11.30u.

 Maandag 22 juni laatste keer ZWEMMEN, de kinderen mogen gerust

speelgoed meebrengen om in het zwembad te spelen. De opblaasspullen

thuis al opblazen .



Week  36

Mierekamp was fantastisch en iedereen mag het weten.  De kinderen hebben

ervan genoten en de belevenissen zinderen nog na. Nogmaals bedankt aan alle

helpers, zonder jullie is er geen mierekamp!!!!!

De visser Geert heeft ook nog foto’s genomen tijdens het visgebeuren. Jullie

kunnen ze onderaan bekijken via de link.

Donderdag waren we uitgenodigd in het Sint – Jozefinstituut. De leerlingen van

het 7de jaar kinderzorg hebben een verhaleneiland georganiseerd. Dit is hun GIP –

voorstelling, hun eindwerk. Alle kinderen werden verdeeld in kleine groepjes van 2

à 3 kinderen. Elk groepje had haar/zijn eigen thema. Ze hadden elk een

verhalententje in elkaar gebokst. Hierin werd een verhaal verteld en enkele

activiteiten gedaan. Daarna maakten ze een gezond tussendoortje klaar, elk in

hun eigen groepje.





Donderdagnamiddag mochten we dan een bezoekje brengen aan het eerste

leerjaar, spannend. Ik las eerst een verhaal voor van Zoem, daarna werd het

vervolg verder verteld in het eerste leerjaar. We vulden een werkblaadje in en het

ik – boekje.

Het eerste leerjaar die schoof door naar het tweede leerjaar. En het tweede

leerjaar kwam eventjes terug in het derde kleuter spelen. Ze vonden het zeer

plezant .



Er was geen tijd meer om te spelen in de klas, dus verorberen we een koekje en

dronken melk. Daarna deden we enkele bewegingsspelletjes.

Vrijdag hadden we eerst een babbelronde. Daarna schoven we door met de

kleuterklassen. Het 2de kleuter kwam een bezoekje brengen aan de klas van het

3de kleuter. Mijn kindjes keerden terug naar de peutertjes, maar vonden dat

absoluut niet erg. Ze vonden het grappig en leuk, want sommige moesten zich

bukken om in de poppenhoek van de peuters te kunnen.

Vrijdagnamiddag had ik vergadering, dus mochten de kids terug naar de peuters.

Nu konden ze samen spelen met de peutertjes. En zij hebben een supergrote

zandbak, dus de jongens leefden hun uit.



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

meebeleven op de foto’s via deze link.

Week 36:

Mierekamp:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/MierekampDag12015

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/MierekampDag22015



https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/MierekampDag302

Foto’s van visser Geert en de klas:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week3620142015

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015DeHuppel

endeGoudenMedailles

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015DeGoude

nPrinsessendraken

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015DeStoere

BlinkendKonijnen

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015DeRegen

boogReuzenhuizers

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015DeStralen

deRegenbogen

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015TheKungf

uMieren

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Mierekamp2015Vissen

Groetjes Emmy

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

ofwel



kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

0497/024.260

ofwel

mij persoonlijk aanspreken.


