
Week van 9 tot 13 februari 2015-02-12
Project: carnaval

- Zoals je ziet is de lay-out enigszins anders dan anders. Na heel
wat gesukkel kreeg ik van Ansgar de tip om zonder tekstvlak te
werken bij het opstellen van het klasnieuws. Vandaar....

Maandag:

Veerle bracht voor ons Clownsneusjes mee voor in onze winkel. En of
we er blij mee waren 

Vandaag werkten we aan de dinomaskers. 3 kinderen kozen voor ‘een
vleeseter’.



Ze waren er wel een dagje zoet mee 



De Zoob kwam nog eens boven water.



 Bij de spelletjestafel kregen we
een toren van Pisa.

Aan de grote knutseltafel worden al geruime tijd schuddoosjes
gefabriceerd. We besloten om een schudfles te maken. Dat past wel
binnen ons thema, nietwaar? Daarvoor moesten we eerst kleine balletjes
maken met klei.



Dinsdag:

Vandaag lag Jumbolino klaar op de spelletjestafel. Bij dat spel krijgt
iedereen een kaartje met puzzelstukjes. Op elk puzzelstukje staat een
getalbeeld van een dobbelsteen. Elk om beurt mag er gedobbeld
worden. Heb je een getalbeeld dat overeenkomt met één van je
puzzelstukjes dan mag je dat leggen. Wie eerst de volledige clown kan
maken, is gewonnen.



Op de tekentafel kwamen een hele
resem kleur – en werkblaadjes. Bedoeling is wel dat een
werkblaadje/kleurplaat afgewerkt wordt alvorens van hoekje te
veranderen. Stilaan moeten we wat werken aan doorzetten.

Tijdens de kijkkring zagen we enkele
filmpjes over carnaval. Zo zagen we kinderen die geschminkt werden
voor een stoet en ook een zandkasteelfilmpje daarover.



De dinomaskers zijn ondertussen afgewerkt. Het blijkt niet zo eenvoudig
om dino’s rustig aan het werk te zetten maar na een tijdje lukte het 

 De toren van Pisa bleek te aantrekkelijk
om daar zomaar in de doos te zitten. Naast jumbolino werd er dus ook
nog toren van Pisa gespeeld.



Trotste vriendjes met hun plaatjeswerken.



Op de achtergrond had ik wat carnavalsliedjes voor kinderen laten
spelen. Binnen de kortste keren was er ambiance in de stal 

Na het maken van de kleiballetjes moesten ze ook nog geschilderd
worden. Niet zo evident hoor, ronde dingen schilderen. Probeer dan
maar je handen proper te houden.



 Aan de legotafel kregen de kinderen
een opdracht. Bouw een dierentuin met 6 hokken en een wandelpad.

 Onze kinderen kunnen meerdere dingen
tegelijk. Kleuren en grapjes vertellen bijvoorbeeld.

Woensdag:

Vandaag vergat ik jammer genoeg het fototoestel bij me thuis. Daarom
een kort verslagje. Eva was ziek dus ons wekelijks sportmomentje viel
weg. Dat was eigenlijk niet zo erg want nu konden we verder werken aan
de gitaar van Ernis en Kamiel en de trompet van Marthe.



Verder moesten er nog heel wat kleiballetjes geschilderd worden en in
de flessen gedeponeerd.
Na de speeltijd hadden we de luisterkring. Daarvoor gingen we naar de
forumzaal. Iedereen kreeg een instrument. Er waren 5 verschillende
groepen (belletjes, schudballen,...).
Daarmee bouwden we een partituur op. De kinderen moesten goed
kijken welk instrument aan de beurt kwamen en wanneer ze moesten
stoppen met spelen. Toen ze dat goed onder de knie hadden, kwam er
een moeilijkheid bij. We tekenden 3 verschillende figuren. Eén blad met
allemaal puntjes kriskras door elkaar, 1 met lange strepen en 1 met
strepen van lang naar kort. Wat zou dat willen zeggen? (Snel spelen,
traag spelen, van luid naar stil spelen). We probeerden en dat lukte al
aardig. Wordt zeker nog vervolgd!

Donderdag:

Na de kring zagen we terug een fitte Eva. We konden onmiddellijk heel
wat energie kwijt.



Vandaag waren we maar een ietsiepietsie stukje in de klas. We hoorden
eerst nog een prachtig verhaal over een muisje dat een allerliefste kusje
kreeg en nu op zoek ging naar de eigenaar van die kusjes. Met Valentijn
in het verschiet konden we het niet laten.
Kinderen die wilden konden een logische volgorde uitknippen, ordenen
en opkleven. Wie daarna nog zin had mocht die ook inkleuren.
Ook aan de tekentafels was het erg druk met als gevolg dat het in klas
wel zeer rustig was.



Enkele kindjes profiteerden ervan om alle kleren te passen.

Daarna was het al opruimtijd want na de middag hielden we een atelier.
Er waren 2 vriendjes (Tokkie de kip en rikkie het konijn) die het erg koud
hadden en besloten in de verkleedkoffer op zoek te gaan naar warme
spullen. Toch hadden ze het nog niet warm genoeg. Misschien konden
wij helpen met warme spullen te zoeken of te maken?
De kinderen in mijn groep konden op zoektocht want Tokkie de kip had
overal eitjes gelegd. Het waren geen gewone eieren. Neen, het waren
opdrachteieren. Gelukkig nam ze een foto van alle plaatsen waar ze
geweest was.
Hilarisch moment; Bij een opdracht moesten de kinderen op zoek naar
iets geels. Net op dat moment passeerde Piet.





Elk kind deed 2 workshops. Er waren nog: koken, musiceren, knutselen
van maskers, hoeden, warme dingen, wollige dingen, kleien, dansen,
wandelen....
Moe maar voldaan kijken we uit naar de laatste dag voor de vakantie. Er
is ons namelijk een feest beloofd.

Vrijdag:

Vandaag hadden we een drukke dag voor de boeg. We begonnen met
een opwarmforum. Door de dikke truiendag was de chauffage uit en zo
kregen we het toch lekker warm.
Daarna was het alle hens aan dek om onze knutselwerkjes af te maken.
Schudflesjes, maskers, gitaren,... overal werd de laatste hand aan
gelegd.
Net voor de speeltijd probeerden we een tekendictee. Jullie vonden het
blaadje al in jullie blauwe lade.
Na de speeltijd was het cinematijd. De kinderen die wilden keken naar
‘Plop en prins carnaval’.
Na de middag werd het pas echt feest. Iedereen werd geschminkt en we
gingen naar de yoga. Daarna was er tijd om ons te verkleden en trokken
we door alle kleuterklassen. Polonaise dansen kan toch fijn zijn .
Moe maar tevreden keken we nog naar het laatste forum voor de
vakantie.
Tijd voor wat rust nu.



(Ik typ alles in blok omdat ik problemen ondervind om tussen de foto’s te
typen)

Geniet van het verlof! Denk eraan, op woensdag, onmiddellijk na de
vakantie gaan we ijsglibberen. Vervoer is nog steeds welkom.
Groetjes,
Ilse







Agenda:

25/2: ijsglibberen
28/2: kinderfuif
3/3: zwemmen31/3 en 2/4: grootoudersfeest


