
Week van: 30 maart tot 3 april 2015
(tot en met 1 april geeft Elisah de activiteiten in de klas)

Project : Vogels (slot)

Maandag:

Vandaag begonnen we onze dag met weer een pak leuke verhalen in de praatkring.
Daarna gingen we spelen in de verschillende hoeken. Onze werkjes moesten
vandaag allemaal af want morgen is het grootouderfeest! We speelden ook nog een
paar van onze vogelspelletjes aangezien ons project er bijna op zit.



Vandaag was er ook de generale repetitie die heel vlot verliep!
In de middag bekeken we de poppenspelen die we zelf in elkaar gestoken hadden!
Wat een leuke verhalen kwamen er uit!

We speelden nog wat verder in de hoeken, want daar zullen we morgen niet zoveel
tijd voor hebben. Want dan is het grootouderfeest!

Dinsdag:

Vandaag was een drukke dag. We begonnen met de kijkkring. In de kring stond al de
hele tijd een groot boek waar we niet in mochten kijken omdat er wel héél veel flapjes
in waren. Nu mochten we eindelijk kijken wat er in stond. Er stonden allerlei dieren in,
ook veel vogels! Ze waren allemaal gegroepeerd volgens kleur. We bekeken de
vogels, bekeken hun kleur, raadden welke naam ze hadden, bekeken hoe groot ze
waren vergeleken met ons, enzovoort.



Daarna was het al tijd om te gaan zwemmen! Vandaag oefenden we op het springen
en drijven. We waren weer echte waterratten!

Terug in de klas was het al etenstijd. Na de lekkere frietjes konden we even buiten
spelen. Maar niet lang, want we moesten ons gaan klaarmaken voor het
grootouderfeest! We deden snelle onze andere kleren aan, vogelkroon op ons hoofd
en weg waren we voor een schitterende eerste uitvoering!

Daarna konden onze grootouders gezellig in de klassen komen kijken, een stukje
taart eten en een kijkje nemen in ons vogelmuseum!

Het was een erg drukke dag, een dag waar ons fototoestel nog eens vol stond ook.
Daarom onze excuses dat er geen foto’s zijn van vandaag.

Woensdag:

Vandaag begon onze woensdag met de luisterkring. Elisah las het verhaal
‘uilskuikens’ voor. We moesten heel erg lachen met kuiken Wim, hij piepte de hele
tijd: ‘Mammie moet komen!’
Daarna luisterden we naar het verhaal op de cd. Wij moesten op tijd kunnen zeggen
welke pagina het nu was. Ten slotte las Elisah het boek nog eens voor maar met
heel wat fouten. Gelukkig konden wij ze er snel uit halen en verbeteren!

Na de speeltijd luisterden we naar Linus zijn vogelboek. Er stonden foto’s in van alle
vogels die we kennen! En als we op een knopje drukten, hoorden we zijn geluid!

Daarna speelden we in de verschillende hoeken. Enkele vriendjes mochten met
Elisah het uilenbordspel spelen. Wat een leuk spel!

Vandaag was ook Elisah haar laatste dag. Ze gaf ons twee paaseitjes, want vogels
leggen toch ook eitjes?

Donderdag en vrijdag:

Zeer weinig foto’s deze week aangezien het fototoestel vol staat. Tijdens de vakantie
wordt het leeggemaakt.

Vandaag en morgen schrijf ik zo veel mogelijk vrije teksten bij de tekeningen van de
kinderen. Met ons drukke project en het grootoudersfeest hebben we het al druk
genoeg. Als kers op de taart mochten we ook de verjaardag van Linus vieren en
kregen we een prachtig vogelboek cadeau. Het kan zelfs echte vogelgeluiden
maken! Dank je wel!
Vanavond heb ik alle spullen verzameld en uitgestald op het podium. Enorm om te
zien hoeveel iemand kan verzamelen in 3 weken tijd. Natuurlijk hadden de kinderen
ook hun uiterste best gedaan om een heleboel mooie dingen te maken.
Morgen gaan we proberen om er een rustige dag van te maken. Ik schrijf nog wat
vrije teksten, vertel een verhaal en we vieren nog de verjaardag van Mirthe.



Daarna wordt het genieten van een deugddoende vakantie met hopelijk wat mooie
weer. Maar eerst ..... de bosklassers gaan verwelkomen!

Geniet van de vakantie en tot binnen 14 dagen!
Groetjes,
Elisah en Ilse

Agenda:

27/4: we gaan naar het CLB
12/5 zwemmen
15, 16, 17 juni: mierekamp


