
Week van: 23 maart tot 27 maart 2015
(tot en met 1 april geeft Elisah de activiteiten in de klas)

Project : Vogels

Maandag:

We begonnen onze maandag zoals gewoonlijk in het forum. Een
leuk begin van de week waar we de jarigen een applaus gaven en
samen de schooldans deden.

Daarna was het praatkring. We luisterden naar de leuke verhalen
van de klasgenootjes en kregen heel tof nieuws: we hebben een
nieuwe klasvogel! Slootje 2, onze gele kanarie!

Daarna werden de rollen verdeeld voor ons toneeltje voor de grootouders. Wat
spannend, we mogen allemaal iets doen! Gedurende de dag oefenden we een paar
keer, ook ons dansje oefenden we nog eens!

De opa van Stan kwam langs om nog wat vogelhuisjes te timmeren. Wat een mooie
huisjes!



We speelden nog wat verder in de verschillende hoeken. Er is een vogel in de klas
zonder veren! Ons moet-werkje van deze week is dan ook om veren uit te knippen en
op de vogel te kleven.
Enkele kleuters begonnen ook al aan hun vogel-sokkenpop.

Deze week zullen we veel moeten oefenen voor het grootouderfeest. Maar dat
vinden we niet erg, het is een super leuk toneel!



Dinsdag:

Vandaag beloofd het een drukke dag te worden. We gaan namelijk naar de
Brielmeersen! Samen met opa Jan (of voor vandaag, Jan de vogelman) gingen we
op pad.

We kregen allerlei opdrachten: blind een touw volgen en zo voelen op welke grond
we staan, door een verrekijker kijken gemaakt van een tak, veren zoeken, stappen
zoals een ooievaar, kijken door een echte telescoop, luisteren en fluisteren, mos in
de lucht gooien... We hadden zelfs super veel geluk, we mochten de eenden, ganzen
en kippen eten geven! We zagen ook hoe de ooievaars kuikens kregen als eten en
hoe ze die in een keer inslikten. Om daarna een braakbal uit te braken.
Een paar reigers hadden heel uitzonderlijk nu al twee jongen! Die zagen we heel
duidelijk door de telescoop.
We zagen ook de oehoe, hij zong speciaal voor ons zijn oehoe-lied! Hij keek wel een
beetje boos naar ons... Misschien omdat we klapten aan verschillende kanten om zijn
hoofd te zien draaien...
We zagen ook een koppel sneeuwuilen. Jan de vogelman toonde hoe zijn bek te
werk ging met een tang en een haak.
Natuurlijk hadden we daarna ook nog even de tijd om te spelen op het speelplein.













































Op terugweg bleek dat de vriendjes wel heel moe waren. Gelukkig hadden ze nog
genoeg interesse om met de pluimen aan de slag te gaan. We namen ecoline en
tekenden zo met een echte veer, net zoals de mensen vroeger deden!



Wij zullen alvast goed slapen vannacht, wat een drukke dag! Tot morgen!

Woensdag:

Vandaag begon onze dag zoals iedere woensdag met turnen bij Eva.



Vandaag gingen er twee groepen naar de relaxatie! Ondertussen gingen de vriendjes
die nog in de klas waren aan de slag in de klas. We sorteerden de pluimen die we
gisteren vonden volgens grootte, kleur, we maakten een patroon, enzovoort.



Na de speeltijd luisterden we nog even naar wat we gisteren allemaal hadden
bijgeleerd. We wisten nog heel veel hoor!
We maakten ook nog even tijd voor enkele spelletjes. We gingen rondlopen in de
zaal waar allemaal nestjes lagen. Wanneer de vogelmuziek uit ging, moesten wij zo
snel mogelijk in ons nestje kruipen! Wanneer de muziek weer aanging, mochten we
weer vliegen! Elisah nam ondertussen enkele nestjes weg, zo moesten we wel heel
dicht bij elkaar kruipen! (het fototoestel was plat, daarom zijn er geen foto’s)
Daarna had een arend ons nestje ingenomen. Hij lag te slapen. Wij veranderden
allemaal in kleine muizen die de roofvogel wel eens wouden plagen. We slopen naar
hem toe en gaven hem een tikje. De arend werd wakker en probeerde zoveel
mogelijk muizen te vangen! Gelukkig werden ze niet echt opgegeten natuurlijk.

We oefenden nog even voor ons optreden op het grootouderfeest en dan was onze
dag alweer om!

Tot morgen!



Donderdag:

Vandaag begon onze dag met de praatkring. We luisterden flink naar wat onze
vriendjes te vertellen hadden.

Daarna hadden we normaal gezien turnen, maar deze keer was het aan de peuters.
Dan gingen we maar wat aan de slag in de hoeken!
Enkele kleuters schilderden hun vogelhuisje, terwijl de anderen in de hoeken
speelden.





Tijdens onze uitstap naar de Brielmeersen zagen we een ooievaar een braakbal
uitbraken. We vroegen ons af wat dit eigenlijk was en gingen hier dus mee aan de
slag. Elisah toonde ons een filmpje en toonde daarna een buis met twee zakjes aan.
Als de uil een muis volledig inslikt, gaat het vlees in de ene maag en de botjes,
haren, tanden,... in de andere maag. Die kneed al de restjes tot een ronde of ovalen
bol omhult met een slijmlaagje.
We hadden het geluk dat we in de klas enkele braakballen hadden. Wie daar zin in
had, kon met een pincet de botjes, tanden,... uit de braakbal halen. Pfoew, daar hing
wel een geurtje aan!



Na de middag speelden we nog een spel in de kring. Het spelletje heette sudoku! In
plaats van cijfers speelden we het spel met delen van de vogel. We konden het al
heel goed hoor.



We zochten nog wat rijmwoorden op sudoku, merel en uil, speelden nog wat ik de
hoeken, oefenden ons toneel en ons dansje nog eens en onze dag zat er al weer op!

Tot morgen!

Vrijdag:

Vandaag begon onze dag met een verhaal over een zeehond en een meeuw. Zij
hadden een filosofische vraag: ‘wat is slim zijn?’ De kleuters dachten er op los, maar
we kwamen niet echt tot een antwoord wat en hoeveel je moet weten om slim te zijn.
Weten jullie het?

We gingen aan de slag in de hoeken. Door die braakballen uit te pluizen begon het
hier precies op een muizenkerkhof te lijken...





Na de speeltijd luisterde Elisah naar wat we van het project vonden. Het ging vooral
over de vogelhuisjes, het eten voor de vogels en de uitstappen.

Enkele vriendjes gingen naar de yoga, terwijl de andere vriendjes samen met Elisah
het wasknijperspel speelden. De vogels waren hun vleugels kwijt. Wij moesten hen
van elk cijfer een wasknijper (pluim) geven in het juiste kleur. Daarna konden we dit
ook nog spelen in de hoeken.



We leerden weer super veel bij deze week. Volgende week beloofd een drukke week
te worden, we zullen maken dat het grootouderfeest een pareltje wordt!

Tot volgende week!



Groetjes,
Ilse & Elisah

Agenda:

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

Mededelingen:

Vergeten jullie de kleren niet mee te brengen voor het optreden voor de
grootouders? Dankjewel!

Maandag is er geen forum.
Vrijdag is de school om 15u gedaan (ook geen forum).
Dit omdat de leerlingen van klas 1, 2, 3 en 4 op bosklassen zijn.


