
Week van 2 tot 6 maart 2015

Project : vogels

Maandag:

Deze morgen werden we bedolven onder een heleboel interessant vogelmateriaal.
We bekeken alles kort. We kregen een struisvogelei en delen van een echte uil +
braakbal, voedselballetjes, vogeleten, een vogelkooi, boeken,...
Deze week (en ook de volgende) zullen we alles nog wat beter bekijken.

Na de speeltijd gingen we aan de slag. Op de natuurtafel stond een weegschaal en
een mandje met pluimen. Vinden we iets in de klas die evenveel (of minder) weegt
dan een pluim?



We richten ook een observatieraam in. Met verrekijkers en prenten kunnen we aan
de slag om vogels te spotten. Heel ernstig wordt naar buiten geloerd. Jammer
genoeg waait (en regent) het vandaag behoorlijk hard en zien we niet veel vogels.
Toch komt er af en toe iemand vertellen dat ze een uil of een torenvalk gezien
hebben 

 In deze hoek vinden we ook een turfblaadje.
Telkens we één van de vogels zien, mogen we er een streepje naast zetten. We
moeten vooral naar de kleur, grote en bek kijken.

 Na de middag komt de papa van
Madéleine ook een telescoop installeren in de klas. Nu kunnen we echt wel heel
goed tussen de takken van de bomen kijken!



Natuurlijk kan niet iedereen tegelijk in de observatiehoek.
De tekentafel met nieuwe blaadjes is (zoals gewoonlijk) weer een druk bezochte
hoek.

In de grote knutselhoek liggen voorbeelden van knutsels die de kinderen zelfstandig
kunnen maken. Lily tekende een vogel na en maakte er zelf een ketting van. Ook
werden verschillende merels gemaakt. Super!



In de bouwhoek gaan we aan de slag om een nest te bouwen. Dat blijkt helemaal
niet zo makkelijk!

Bij de spelletjestafel kunnen we memory’s spelen. We moeten op zoek naar
schaduwen, andere helften, boven – en onderkanten,...



 We oefenen voor straks, als we nestkastjes
gaan maken.

 Opperste concentratie voor het stempelen van
vogelwoorden.

Na de middag komt kleine raaf op bezoek. Hij woont al een tijdje in de klas maar zou
graag een echt nestje krijgen. Enkele kinderen besluiten hem te helpen maar omdat
het zo nat is, kunnen we voorlopig geen takjes verzamelen en stellen we de activiteit
uit tot droger weer.
Kleine raaf blijkt ook een zangvogel en heeft een speciaal liedje geleerd: ... ‘en mijn
vogel heeft een bek...’.Hij krast het vrolijk voor.
We vertellen ook het verhaal over een vrouwtjes bosuil die een mannetje zoekt en
daarvoor heel hard moet roepen. Gelukkig zijn daar zijn vriendjes om hem te helpen.
Plots ontstaat er commotie in de klas. Er staat een clown aan de deur!. Clown Bickey
komt bij ons op bezoek en hij bracht ook mini-bickey mee . Het bleek een zeer
grappig duo. Mini-bickey kon op veel bijval rekenen terwijl grote bickey voor iedereen
een mooie ballonfiguur plooide.
Omdat het de verjaardag van mini-bickey was, zongen we verjaardagsliedjes en
staken we vuurwerk af. Als afsluiter van deze heerlijk namiddag kregen we nog een
heus clownsijsje! We wisten niet dat clowns zo heerlijk smaakten!





Dinsdag:

Het belooft een sportieve voormiddag te worden. Aangezien kleuter 3 op uitstap is,
hebben we ons turnuurtje gewisseld. Dat betekent dat we voor het zwemmen eerst
nog een uurtje mogen sporten!

Daarna nog vlug plassen en hop, de auto in naar het zwembad.
Griet nam enkele mooie foto’s (zie link hieronder). Dank je wel!

https://plus.google.com/photos/113861482310482621660/albums/612197168351275
4417?authkey=CLiY0pSp946ceg



na een deugddoende maaltijd kwamen 2 mensen uitleg geven over vogels. Lina (klas
2) kwam vertellen over een dood roodborstje die ze bij haar thuis vond. Ze bracht het
mee in een doosje. Zo konden we allemaal van dichtbij zijn rode borst zien.
Ook opa Ronny (Athan) weet heel veel over vogels. Hij vracht zwaluwnesten mee en
vertelde ons heel wat meer over zwaluwen (en andere vogels).

Als top of the bill kreeg Linus van zijn oma een kanarie die mocht blijven logeren tot
ons project voorbij is. Nu moeten we natuurlijk wel erg stil zijn in de kring. We willen
de kanarie niet bang maken!
Er was maar een klein beetje tijd om daarna nog te werken in de klas want we
mochten voor de 2de keer deze week feest vieren!
Lily was jarig! Omdat we graag luid zingen en we de kanarie niet bang wilden maken,
vierden we feest in de forumzaal.
We zongen eerst luid en daarna gewoon onze mooiste verjaardagsliedjes, staken
vuurwerk op en werden beloond met heerlijke ijsjes! Wat een feestweek! Donderdag
zullen we een fruitslaatje moeten maken met ons fruit!



Woensdag:

Deze morgen dus geen turnles maar onmiddellijk luisterkring. Na nog wat
meegebrachte materiaal te bekijken, luisterden we naar verschillende
dierengeluiden. Lily had daar een ideaal boekje voor bij. Aansluitend speelden we
nog enkele auditieve spelletjes ‘wat rijmt op mos...’ en probeerden we zinnetjes na te
zeggen.
Om 9.20 u mocht een groep naar de relaxatie bij Eva. Ondertussen ging ik samen
met Ernis zijn zelfgemaakte nestkastje ophangen.
Er werd ook een turfblaadje bij de weegschaal gelegd. Hoe maken we de
weegschaal gelijk?
Na de speeltijd gingen we op stap naar de Aveve. Er moest namelijk nog eten
gekocht worden voor onze kanarie (die kreeg de naam ‘Slootje’ trouwens ).
Ter plaatste konden we konijnen, cavia’s en vissen bewonderen maar we kwamen
natuurlijk voor de vogels.



Onderweg zagen we vogels en stonden we
regelmatig stil om naar vogelgeluiden te luisteren.

We zagen dat niet alle kanaries gelijk waren. We zagen ook parkieten en merkten op
dat die andere kleuren, grootte en bek hadden. We leerden dat er vogels bestaan die



mandarijntjes noemen. Na even zoeken vonden we het ideale eten voor Slootje. We
trakteerden hem zelfs op een dessertstokje. Kortom, het werd een boeiende uitstap.



Natuurlijk konden we niet vertrekken zonder betalen. We gaven onze centjes en
kregen zelfs een centje terug! En niet alleen dat.... we kregen van de vriendelijke
meneer wel 3 zakken vol lolly’s. Met glunderende gezichtjes vertrokken we weer
richting klas.



Donderdag:

Na de praatronde leefden we ons uit tijdens de turnles.



Sinds gisteren kunnen we in de weeghoek aan de slag met turftabellen. Hoeveel
eieren en hoeveel stenen heb ik nodig om ‘even zwaar’ te maken.

Er worden nog steeds heel wat vogels waargenomen aan ons observatieraam.



Bij de vijsjesplank lagen vandaag kortere vijsjes en latten. We pasten de gaatjes en
de schroeven tot het lukte om alles vast te zetten.

 Voor moetopdracht deze week moesten we
een vogel schilderen. We kregen een heleboel verschillende en kleurrijke
exemplaren.



 Slootje, onze kanarie verhuisde naar
beneden. We kregen zo’n boel boeken en kijkmateriaal dat niet alles op 1 tafel paste.
Vanaf nu kunnen we beneden naar Slootje en ander vogelmateriaal kijken. Wel
onder het motto ‘kijken mag, aankomen niet’.
In de zelfstandige knutselhoek werden echt al heel erg mooie zaken gemaakt. Ik help
zo weinig mogelijk mee waardoor de kinderen genoodzaakt worden zelf oplossingen
te zoeken voor eventuele problemen. Het geeft vindingrijke resultaten.

Deze week deed ik elke morgen wat water bij het zand. Daardoor kunnen de
kinderen natuurlijk heel wat beter ‘bouwen’. Er worden vulkanen, feestbergen,...
gemaakt.



We oefenen al ons timmeren voor als we straks nestkastjes en voederplanken gaan
maken.

Bij de kapla blokken kregen de kinderen de opdracht om een nestje en een
voerderplank te maken voor kleine raaf.



Na de middag begonnen we met het tekenen van onze nestkastjes op hout. Ik had
enkele mallen gemaakt en onze vriendjes moesten die ‘aftekenen’.



Af en toe hadden we een nieuwe lat nodig. Helpende handen genoeg. Met z’n 6’en
aan één lat trokken we de forumzaal door.

Ondertussen konden er telekns 4 kinderen mee met Piet. Buiten moesten ze heel erg
stil zijn om de vogels te horen fluiten. Met hun verrekijker in de aanslag gingen ze op
zoek. Onderweg werden ook takjes verzameld voor een echt nest voor kleine raaf.



Vrijdag:

Vandaag hebben we nog een drukke dag. Alle nestkastjes en voederhuisjes moeten
getekend zijn. Wim (papa van Jom en Toos) ziet het zitten om die op school te
verzagen. Die kans mogen we niet voorbij laten gaan!
Na de filosofiekring, waarbij we ons afvroegen ‘heb je vleugels nodig om te vliegen’,
gingen we aan de slag. Aangezien ik telkens kartonnetjes moet vasthouden had ik
geen tijd voor foto’s, helaas.... . ook kwam opa Rolino nog langs. Hij had een
voederbakje bij. dat mochten we volleggen met vogeleten om daarna in onze boom
te hangen. Wie weet, zitten er maandag massa’s vogels bij ons observatieraam.



Niet iedereen moest kastjes aftekenen. Er werd natuurlijk ook nog gewoon gewerkt
en gespeeld in de klas. Zo probeerden we met de kapla blokken nesten in alle
vormen en maten uit.

en leerden we dat timmeren een sociaal
gebeuren is 

Na de speeltijd kwam opa Rolino nog heel wat nestkastjes tonen. Hij vertelde ons
over de huis - , boeren-, en gierzwaluw maar ook over pimpel – en koolmeesjes.
In één van de nestkastjes zat zelfs nog een echt nest met eitjes. Wat waren ze klein!



Na de kring gingen we snel aan de slag want Wim wachtte ons al op om het hout te
zagen. Met vereerde krachten (en wat splinters tot gevolg) brachten we de planken
naar het technieklokaal. Gelukkig was het net middag want een mens krijgt honger
van al dat werken.
Na de middag mochten telkens een 8-tal kinderen met Eva mee voor de relaxatie.
Ondertussen werkten wij nog knutsel – en tekenwerkjes af. De week vloog voorbij.
Maar dat hoort natuurlijk zo bij een project over vogels!

Volgende week werken we verder. Alle hout moet geschuurd worden om daarna ook
aan elkaar getimmerd te worden (mama’s, papa’s, oma’s en opa’s HELP dat kan ik
echt niet alleen. Wie ziet het zitten om met een 2-tal kinderen wat te timmeren?).
Verder zullen we vogel eten maken, krijgen we een vink met bijhorende opa op
bezoek, vieren we een verjaardag en gaan we (zonder tegenbericht) naar Beernem
op Flierefluiterpad. Als je weet dat ook opa Jan regelmatig komt vertellen, we 2 x
gaan turnen en ook iedereen eens kan gaan relaxeren, dan weet je dat we ons niet
zullen vervelen 

Geniet alvast van het weekend!

Groetjes,
Ilse

Agenda:

12/3: uitstap naar Beernem (info + definitieve bevestiging volgt)
22/3: 2de handsbeurs



31/3: zwemmen
31/3: grootoudersfeest
2/4: grootoudersfeest
27/4: bezoek aan het CLB

Mededelingen:

Mocht iemand nog een tetrablik (van melk,...) hebben (liefst de vorm van hieronder)
of een lege (propere) plastic fles of houten lepels op overschot.... 1 adres.
Ik ben ook nog op zoek naar 1 (volwassen) paar oude schoenen.


