
Week van 11 tot 13 mei 2015

Maandag:

Een korte week deze week met nochtans veel te doen... Na een lang maar leuk
forum (dank u wel birger) kwam de praatronde. Daarin werd een heleboel verteld
over het weekend.
Nog even een koekje en hop... tijd voor speeltijd!

Na de speeltijd was onze klasdeur op slot. Hoe kan dat nu? Boven in de kring was
kleine raaf wat over zijn toeren. Er lag een groot wit ei onder hem. Hij was net een
dutje aan het doen toen iemand  hem oppakte en dat ei er legde. Daarna verdween
die weer als de wind. Wie zou dat geweest zijn?
Als snel werd gedacht aan een dino maar onze slimme kindjes wisten beter... dino’s
bestaan niet meer dus dat kan niet!



Er werd duchtig naar sporen gezocht. Ondertussen werden de verhalen tussen de
kinderen sterker en sterker. Zo was onze lamp van het poppenhuis omgestoten, een
labello stukgemaakt.... . Kortom al wat iets anders lag dan anders kwam door de
indringer. Eerst werd aan Mieke gedacht maar zei wist van niets, zei ze.



Na de middag was het ei open gebroken. We vonden er 5 bevroren kleine eitjes in.



Wat zat daarin? Een kleine dino! Per 2 konden de kinderen proberen om het dino’tje
te bevrijden. Daarvoor moesten we wel wanten aan want we wilden geen
vrieswonden op onze handen.
De creativiteit was weer enorm. Na het warm houden en uitkerven, wrijven,....  kreeg
1 kleuter plots een lumineus idee.... ‘Mag ik het op de grond werpen? Tuurlijk, je mag
alles proberen...

Hoera! Het lukte!











Het was ook tijd voor het dino poppenspel. Dat schreven we vorige week al met z’n
allen uit. De kinderen die wilden, mochten er een poppenkast mee spelen. Eerst
moesten alle personages verzameld worden. Ook de attributen die we nodig hadden
werden bij elkaar gezocht.

 daarna was het tijd voor een eerste repetitie.
Morgen werken we verder... want het was alweer tijd voor............ een verjaardag!
Fien werd 5 jaar! Proficiat meid!



Dinsdag:

Zwemmen!!!! Het moet gezegd, we maakten al een grote evolutie. Bijna iedereen
durft zonder hand het water inspringen! Ook drijven gaat ons al goed af.















Gisteren legden we voor we naar huis gingen nog wat vlees en gras op de tafel. Ook
maakten we enkele schalen met zand in. Als onze mysterieuze indringer langskomt,
weten we onmiddellijk of het een vlees – of planteneter is. Misschien zouden we ook
zijn sporen zien.....

En inderdaad! Het gras was verdwenen maar het vlees lag er nog. We zagen ook
sporen van zwemvliezen. Gisteren hadden verschillende kinderen nl. al sporen van
zwemvliezen gezien.



Na even werken besloten we op zoek te gaan naar de eigenaar van de sporen... zo
zouden we eindelijk weten wie zo’n ei in onze klas kwam leggen.

 strijkparelen

spel



 skeletjes zoeken

2e repetitie poppenkast

Tijd voor ons sporenonderzoek!





 Naarmate we ons doel naderden, werden
we heel nieuwsgierig!
We hoorden iemand niezen en wat grommelen. Voorzichtig gingen we nader. Het
bleek een dino – achtige te zijn! Haar naam was Dina dino.
We vroegen haar of zij een ei in onze klas had gelegd. Jawel hoor! Bleek dat Dina
dino een grote verkoudheid had en telkens als ze moest niezen vloog ze een stukje
in de lucht. Nu was ze bang dat het ei zou breken als ze terug neerkwam. Dina had
in het passeren kleine raaf zien zitten en dacht dat hij haar wel zou willen helpen.



Ze vroeg hoe het nu met haar ei ging. We vertelden haar dat er 5 dino’tjes geboren
waren. Op slag voelde Dina haar stukken beter. We gingen de baby’s halen.
Dina was zo blij. Daarna vertrok ze, samen met haar baby’s naar dinoland. We
zwaaiden haar met z’n allen uit!



Woensdag:

Vandaag vloog de voormiddag echt voorbij! Eerst mochten we de dag starten bij
Eva...



Daarna mocht een groep naar de relaxatie, een andere groep werkte zijn
strijkparelwerkje af en ook de 2de groep die poppenkast wilde spelen, kwam aan de
beurt.

Na zo’n 20 minuutjes werken moesten we al opruimen en kregen we een stukje fruit.
Na de speeltijd mochten we namelijk nog een keer bij Eva gaan sporten (kleuter 1
was op uitstap en we kregen hun sportuur cadeau)

Van al dat sporten kregen we al wat honger. Geen probleem.... Ernis was jarig!!!
Proficiat jongen! We kregen heerlijke appeltaart en smulden ons buikje rond. Als dat
geen leuke manier was om het korte weekje af te sluiten, dan weet ik het ook niet
meer 



Vandaag sluiten we ons dino – project af. Vanaf maandag concentreren we ons op
prinsessen!
Groetjes,
Ilse
Donderdag:

OLH Hemelvaart

Vrijdag:

Vrije dag

Agenda:

29 mei: wieltjesdag
9/6: laatste keer zwemmen!



12 juni: rollebolle
15, 16, 17 juni: mierekamp!

Belangrijke mededelingen:

- Zorg ervoor dat je kinderen goeie schoenen dragen. Bij blaren, sneetjes,... aan
de voet, denk ’ s morgens aan een pleister en doe je kind eventueel kousjes
aan.

- Op woensdag en donderdag denken we eraan op tijd en in aangepaste kledij
te komen voor de turnles

- Vanaf dinsdag 23 juni zijn er GEEN warme maaltijden meer op school!!!


