
Week van 18 tot 22 mei 2015

Project: prinsessen

Maandag:

Deze morgen, na het forum, kwamen we in de kring. Enkele kinderen brachten
spullen mee voor ons nieuw prinsessenproject.
Maar eerst wilde ik nog even duidelijk ons dinoproject afsluiten. We overliepen onze
projectvragen. Er bleken 2 dingen te zijn die we niet deden, nl. naar het dinomuseum
gaan en dino- eieren maken. Dat proberen we op het eind van het schooljaar goed te
maken. We namen er de kalender bij en zagen ondertussen ook dat ons mierekamp
dichterbij komt. Nog 4 weken en het is zo ver! Super!
Na de kring brainstormden we alvast over wat we allemaal willen doen tijdens het
prinsessenproject. Heel wat, zo blijkt 
We konden alvast starten met een moet-opdracht. Deze week moet iedereen een
kasteel bouwen met een poort en 4 torens.



 Verder konden er kettingen geregen worden,
kronen geknutseld, prinsessen nagetekend,...
Eén van de dingen die de kinderen op hun verlanglijstje hebben, is een
prinsessendans leren. Dat kwam goed uit want klas 4 was bereid om tijdens hun
werkwinkels het prinsessiadansje aan te leren. De kinderen die zin hadden mochten
mee dansen.

Na wel een half uur oefenen, mochten we het resultaat bewonderen. Ze dansten
prachtig. Misschien kunnen we dat vrijdag ook even aan jullie tonen tijdens het
forum.



 de rest van de vriendjes werkten of
speelden ondertussen in de klas. Tijdens dit project zal rollenspel veel aan bod
komen. Benieuwd hoe dit zal verlopen. Kunnen de kinderen al onderling afspraken
maken of rollen verdelen? ....

 Ook op het verlanglijstje... kronen maken.
De dag vloog weer voorbij. We hadden zelfs geen tijd meer om de kalenders aan te
passen. Morgenochtend dan maar...

Dinsdag:

Deze morgen kregen we een leuke verrassing! Er kwamen kinderen van salto
humano sprookjes spelen voor ons. In een doorschuifsysteem konden we 4
verschillende sprookjes gaan bewonderen. Zo waren er Roodkapje, Frozen, peter
Pan en de gelaarsde kat. Ook de kinderen van kleuter 3  en klas 1 mochten
meegenieten.







Daarna gingen de kinderen die kozen voor ‘poppenkast van prinsessen’ aan de slag.
In de kring verzonnen we met alle kinderen samen een leuk verhaal. Daarna
mochten Fien, Lieze, Stan en Emma hun gekozen personage tekenen en inkleuren.
Ook het decor moest gemaakt worden.

Ik maakte ook boekjes met werkblaadjes in. Sommige kinderen vinden zo’n blaadjes
echt wel eens leuk. De kinderen konden kiezen als ze een boekje haalden of niet.



De opdracht: kroontjes van groot naar klein sorteren vond in elk geval veel bijval.
Verder werd natuurlijk ook heel veel in onze aangepaste hoekjes gespeeld.



 ... en gebouwd aan de moetopdracht.

Woensdag:

Woensdag = turndag!!



Daarna ging groep 1 naar de relaxatie bij Eva. De andere kinderen konden kroontjes
maken, de moetopdracht maken of een hoekje uitkiezen waar ze wilden spelen.



Na het turnen gingen we in de kring en bekeken we een heleboel prinsessen spullen.
We leerden wat juwelen zijn, de lans en het zwaard van de ridder konden we
bekijken. Woorden als harnas, troon, en zelfs een goedendag... kwamen aan bod.
We stonden ook even stil bij prinsessen van vroeger, prinsessen van nu en
sprookjesprinsessen. Dat is wel wat moeilijk om allemaal te begrijpen maar we deden
ons best.
Daarna trok ik met de helft van de klas naar de vertelruimte. De andere kinderen
bleven even in de klas. Emmy hield een oogje in het zeil.
Iedereen kreeg een kaartje met daarop een tekening. Er waren telkens 2 tekeningen
die rijmden (bv. Troon – kroon, of paard – zwaard). Elk kind liep met zijn kaartje door



de ruimte en zei hardop (maar niet te luid) zijn woord. Ondertussen moesten ze ook
luisteren naar de vriendjes. Had iemand een woord dat rijmde op dat van hen?.... het
was echt een leuke activiteit. Zowel voor de kinderen als voor mezelf.
Na een 20- tal minuten werden de groepen omgewisseld. Zo kwam iedereen aan de
beurt.



Donderdag:

Na de praatronde konden we onmiddellijk buiten gaan turnen want het was prachtig
weer.

Na de speeltijd hadden de kinderen nog een laatste keer de kans om een kroontje te
maken of af te werken.

Enkele kinderen wilden ook graag een prinsessenpop maken. Ze kozen een
voorbeeld van de computer en gingen aan de slag.



De verkoop in onze prinsessen kleerwinkel boomt 



 De poppenkastkinderen oefenden samen
met mij hun poppenkastspel.

Na de middag verzonnen we ook een verhaal voor een toneel over prinsessen. Meer
dan de helft van de kinderen wilde daar graag aan meedoen. Eerst koos iedereen
zijn personage. We haalden die in het klein naar de kring en maakten zo een
verhaal. Ik speelde het mee in poppenkastvorm. Volgende week proberen we er een
toneeltje van te maken.

Vrijdag:

Bij het overlopen van ons lijstje:  ‘dingen die we willen doen’ botsten we op filmpjes
kijken. Dat kwam goed uit want kamiel bracht deze week een film mee (althans dat
dacht ik). Na even proberen bleek dat Kamiel geen DVD maar een cd - rom bij had.
Een alternatief werd snel gevonden. Een filmpje van prinsessia kon iedereen
bekoren.



Daarna gingen we aan de slag. Op vrijdag moeten altijd een heleboel dingen
afgewerkt worden. Zo gingen er kinderen strijkparelen, kronen en tekeningen
afwerken en de laatste moettaakjes werden tot een goed einde gebracht.
Na de middag mochten we ons laten schminken tot ridder, koning of prinses.
Ondertussen verdween ook telkens een groepje naar de relaxatie.



 Ik probeerde ook de cd-rom van kamiel
aan de praat te krijgen. Dat lukte wonderwel. Jammer genoeg liepen we al snel vast.
Zelfs Ansgar moest even in zijn (weinige) haren krabben. Ook voor de klas werd de
computer opgestart.

We sloten de week af met nog een laatste oefensessie voor het prinsessiadansje van
straks op het podium.
De kinderen die niet mee dansten konden kijken naar ‘ik wil niet op het potje’. De
kinderen liggen telkens in een deuk bij het zien van dit filmpje. Gelukkig duurt het
maar een 3-tal minuten want telkens het filmpje uit is, hoor ik ‘NOG EEN KEER!!!!’



Geniet alvast van jullie weekend!
Groetjes,
Ilse

Agenda:

- 29 mei: Wieltjesdag!
- 9 en 11 juni: oudercontact
- 12 juni: rollebolle
- 15, 16 en 17 mei: mierekamp
- Vanaf 23 juni: geen warme maaltijden op school
- 30 juni: school tot ’s middags.


