
Het klasnieuws: week  33

Ditjes en datjes

 Vrijdag 12 juni gaan we naar rollebolle in Tielt. Info volgt nog. We hebben

wel begeleiders nodig om ter plekke te helpen.

 15, 16 en 17 juni: Mierekamp

 Donderdag 18 juni: Wij gaan naar het Sint – Jozef. De studenten hebben

een workshop voor ons gemaakt.

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

kinderboerderij.



Week  33

Terug een korte week, een week vol enthousiaste kinderen met een heleboel

verhalen. Dinsdag was een babbelronde-voormiddag. Na het turnen werd de

kring overspoeld met verhalen. We hebben dit niet aan één stuk gedaan, er zaten

verschillende pauzes tussen.

Dit waren de verhalen:

Ashley was blijven slapen bij haar tante.

Hazel was naar de rommelmarkt geweest en toonde haar vondsten.

Jom had een rat gekregen, maar verder in zijn verhaal bleek het een hamster te

zijn.

Cédric had een nieuw spel.

Lars toonde zijn boot met propellers.

Roan was op weekend geweest met zijn familie.

Loes had in het verlengd weekend met water gespeeld.

Thijs had met weerballonnen gespeeld.

Sem had hetzelfde spel als in de klas gespeeld op de IPad.

Vic had lego gekregen en kon verschillende dingen mee maken.

Arber die had een supergroot vliegtuig gemaakt uit lego.

Michiel zijn katten vechten met elkaar.

Elena had een babykoolmeesje gered van haar kat en naar het

vogelopvangcentrum in Merelbeke gebracht en toevallig was er opendeurdag.

Het was een leuke babbelronde, de luisterhouding is enorm geëvolueerd.  Ze

luisteren ‘echt, actief’ naar de verhalen.

Ook de inhoud van de verhalen veranderen.

We zijn de laatste maand ingegaan en iedereen is gegroeid. Niet alleen in lengte,

maar ook mentaal. Ze zijn zelfstandiger, mondiger, spraakzamer, …

Nee, nee, ze blijven niet klein.



Ook het eerste leerjaar is gegroeid. En dit mochten met ze het groeifeest

bewijzen vorige zondag. Het was een schitterend feest.

En om te tonen dat we letterlijk gegroeid zijn, schilderden we onze groeistokken.

Een leuke en boeiende meetactiviteit.



Tijdens het groeifeest van vorige zondag was er een goudvis die een thuis zocht.

De vis werd op het feest gebruikt als decoratie.

Dus ik besloot een risico te nemen, een vriendje voor Victor.

De kinderen waren dolgelukkig toen ze het opmerkten in de klas. Victor had een

vriendinnetje gekregen. En na een kring vol namen, hebben we haar de naam

Belle gegeven. Het is grote liefde tussen die twee, want ze hadden al gekust

volgens een paar kapoenen. 

Woensdag zijn we begonnen aan het bloemenperkje. We hadden al van alles

gezien en gehoord over de delen van de bloemen en de bestuiving. Nu was het

Ik ben
Belle!

Ik ben Victor
en ik ben heel
blij met mijn
vriendinnetje.



tijd voor het echte werk. We hadden veel werk voor de boeg, want het

bloemenperkje was een onkruidperkje .

Het zaaien was voor de volgende dag. We zaaiden bloemen die de bijen en

vlinders zeer graag zien en lekkere nectar kunnen drinken.



Donderdagvoormiddag hadden Eva en Ik een activiteit in elkaar gebokst voor de

bijscholing die wij volgen. De begeleiders van de bijscholing kwamen alles

meebeleven. De foto's zijn vooral van mijn groep, maar ze zullen waarschijnlijk

nog foto’s volgen.

De activiteit begon in de forumzaal met Miepje. Ze was haar beste vriend kwijt,

Max. Een schattige grijze muis met een groene T-shirt. Doedel kwam langs met

een brief die hij gezien had. In die brief zat een boodschap van Max. Hij had zich

verstopt. En hij was ondertussen zijn parels verloren onderweg naar zijn

verstopplaats. We moesten verdeeld worden in 3 groepen. De kinderen zochten

hun klasnummer via een hindernis. De nummers hadden elk een kleur. Zo hadden

we een groene groep, een blauwe groep en een rode groep. Annick, Eva en Ik

begeleidden elk een groep.

We hadden een plattegrond van de school met de nummers 1 tot en met 15.

Uit een doosje werd een kaartje getrokken. Op het kaartje stond een nummer en

een loopwijze. Bv nummer 2 werd getrokken. We kijken op het plan waar nr. 2

ligt. We liepen er niet zomaar naartoe. Op het kaartje van nummer 2 stond erop

hoe we ernaartoe moesten gaan. Dit was huppelen.

Dus we huppelen naar nr.2. Daar vonden we een prent van Max die een opdracht

vertelde. Als we de opdracht hadden uitgevoerd, dan konden we een parel

meenemen.



Toen we terug samenkwamen, vroeg Miepje haar af of ze Max gevonden hadden.

Nee, maar wel de parels. Misschien moesten we nog eens kijken in de brief.

Miepje had niet goed gekeken. Er zaten nog 3 enveloppes in, een groene, een

rode en een blauwe. Elke groep nam zijn envelop en keek wat erin zat. Het was

een puzzel. Als we de puzzel maken, dan kunnen we Max vinden.

Max zat op het reuzenkasteel!!!! Allen ernaartoe. Elena had Max gevonden. En

omdat ze zo goed de opdrachten uitgevoerd en de parels teruggevonden

hadden, kreeg iedereen een medaille.





Donderdag kregen we reuzennieuws te horen. Miel is grote broer geworden.

Proficiat aan mama Katrien, papa Karel en grote broers Staf en Miel.

Haar naam is Roos.

En om haar te verwelkomen maakten we een boeketje rozen voor schattige Roos.



Ik ben vergeten een foto te nemen van het boeketje, maar deze foto’s is beter .



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

meebeleven op de foto’s via deze link.

Week 33:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week3320142015

Groetjes Emmy

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

ofwel

kleuter3@reuzenhuis.be

ofwel

0497/024.260

ofwel

mij persoonlijk aanspreken.


