
Week van 4 tot 8 mei 2015

Hoihoi,

Een kort algemeen verslag deze week. We hebben namelijk vooral gewerkt aan ons
cadeau en kaart voor mama. Terwijl we daar mee bezig waren was er bijzonder
weinig tijd om foto’s te nemen....
We starten de week met nadenken wat mama zoal voor ons doet (eerste antwoord:
cavia’s kopen ). De kinderen bleken zelf wat onder de indruk van het takenpakket.
We besloten dat dat absoluut wel een cadeautje verdient. Aan de slag....
Ik heb deze week heel vaak in groepjes gewerkt. Groep 1 komt nu en doet..., groep 2
doet ondertussen,... . Kortom, we waren een geoliede machine.
Aangezien we in 2 dagen niet klaar waren, besliste ik om de turnles van woensdag
om te wisselen met de relaxatie van vrijdag. Zo konden we dinsdagmorgen, in
groepjes verder werken en hebben we vandaag nog geturnd.
Gelukkig werden deze week ook de strijkparels ontdekt! Vaak zaten de kinderen met
5 of 6 tegelijk te strijkparelen. De tongen kwamen los en de gesprekken waren bij
momenten echt wel grappig!
Vrijdag hadden we tijdens de filosofiekring nog een gesprek rond ‘hoe was het in de
buik van mama’. Zowat iedereen wist er nog van alles over! De ene kreeg frietjes van
mama in de buik, de ander had een kleedje aan, bij de meeste kinderen was het
donker in de buik maar bij eentje brandde ook een lichtje. Als mama haar mond open
deed, konden ze papa soms zien(!). Ik heb meerdere keren mijn best moeten doen
om niet te gaan lachen. Wisten jullie trouwens dat sommigen van hen een gaatje
gemaakt hadden in de buik van mama om naar buiten te kijken? In elk geval was het
erg leerrijk!
Het moet niet gezegd dat ons dinoproject deze week noodgedwongen wat naar
achter werd verdrongen.
Maandag bracht oona wel een dino – ei mee. Als alles goed ging, moest het na 2
dagen uitkomen. De kinderen gingen zowat elk uur controleren hoe het er mee
stond.
Ja hoor, woensdagmiddag werd dan een dinobaby geboren. Vol bewondering
kwamen de kinderen hem 1 voor 1 strelen. We kozen een dino mama uit onze
speeldino’s. Kwestie van de opvoeding uit te besteden .
Ook kregen we een archeologische site in de klas. In de zandbak konden we met
kwasten op zoek naar skeletten van dino’s. Jammer genoeg moesten we vanaf
woensdag onze zandbak sluiten wegens ‘zand overal in het rond’.
We vierden ook 2x feest in de klas. Maandag vierden we de verjaardag van Kamiel.
We smulden heerlijke cupcakes. Vrijdag was het de beurt aan Louise. Na het zingen
van liedjes, kindjes betoveren en vuurwerk aansteken verorberden we een heerlijk
ijsje. Smullen maar!
Kwam het door de wind of de drukke cadeautjes week, ik weet het niet, maar er
waren nogal wat kinderen die de kantjes er vanaf liepen. Niet luisteren, afspraken
aan hun laars lappen,klikken, zand gooien... er waren nogal wat akkefietjes deze
week dus heb ik af en toe eens mijn boze gezicht moeten boven halen. Hopelijk lukt
het volgende week weer beter. Dan gaan we in elk geval weer ‘volle bak’ door met
ons dino project. Het prinsessenproject werd wat uitgesteld maar de begreep
iedereen wel.
Geniet in elk geval van jullie weekend (en een prettig communiefeest voor sommigen
onder jullie!)



Onze week in beeld:



























Groetjes,
Ilse

Agenda:

12 mei: zwemmen: wie kan mee? We hebben nog 1 auto te kort!
12 mei: mierekampvergadering (zie brief in de blauwe lade)
09 juni: zwemmen
12 juni: rollebolle (sportactiviteit)
15, 16, 17 juni: mierekamp
29 juni: daguitstap: Kinderboerderij ‘de 7 torentjes’


