
Van 8 tot 19 juni 2015

Hoihoi,

Geen gewoon klasnieuws deze keer maar een verkorte versie van 2 weken samen.
Te starten met vorige week. Door de drukte van vaderdag, oudercontacten en
mierekamp zijn het aantal foto’s wat beperkt. We wilden ook onze vaderdag
verrassing niet prijs geven dus konden we daar geen foto’s van nemen.
Na de drukke diplomaweek en het te komen mierekamp, planden we een rustige
week in. We werkten (zoals zonet gezegd) vooral aan ons cadeau’tje voor papa.
Hopelijk viel het in de smaak want echt iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet.
Verder hadden we wat nieuw materiaal in de klas. Voor de eerste keer dit jaar kwam
hamertje tik op de tafel. De kinderen mochten proberen om ‘een verhaal’ of voorwerp
bijeen te timmeren (een huis, kar,...)



De ZOOB kwam boven water en dat was de topper van de week. Doorheen onze
klas (maar ook door die van Emmy en Veerle) werden lange slangen gemaakt. Het
was echt teamwork!





 er werden kadertjes gemaakt met
patroontjes. Nogal wat kinderen zijn fan van patroontjes maken!



 Onze kaart voor papa werd
geschilderd.
Bij Emmy werden we gevraagd om onze vlaggen voor het mierekamp te maken

We oefenden de mierekampliedjes ter voorbereiding en hadden een goed gesprek in
de kring over wat ons te wachten stond (en o.a. dat pampers helemaal niet raar zijn
’s nachts)



Er werden spectaculaire gebouwen opgetrooken met de kaplablokken

De kinderen wilden zelf egeltjes van klei maken. Ik heb de klei verdeeld maar voor de
rest gingen de kinderen volledig zelfstandig aan de slag.



 puzzelen

supporteren voor de grote kinderen die
lopen

Deel 2: de mierekampweek.

Eigenlijk start de week onderaan het document en moet je naar boven toe lezen om
chronologisch te werken. Bij het kopiëren en plakken liep er iets verkeerd met de
tijdslijn maar vraag me niet wat ;-).



Op vrijdag vierden we de verjaardag van madéleine. Ze zorgde voor een heerlijk
ontbijt met koffiekoekjes en chocomelk of appelsap. Smullen!! Bedankt en proficiat
madéleine!

Daarna gingen we een uurtje kennismaken in de klas van Emmy. We konden de
hoekjes al verkennen en zagen dat het dik in orde was. We zien het helemaal zitten
volgend jaar!
Na de middag mochten groep 2 en 3 gaan relaxen bij Eva. We sloten de week af met
een traktaat van Fien voor de geboorte van haar broertje Tuur. Volgende week
maken we een cadeau’tje.



Donderdag kwamen nogal wat kinderen met kleine oogjes naar de klas. Gelukkig
hadden we deze week geen turnen want de peuters van Sylvie mochten eens in
onze plaats bij Eva op bezoek.
We verdeelden nog de spelletjes en boekjes van op mierekmap en kozen rustig een
hoekje om te spelen.
Ik vertelde de kinderen ook dat we dit jaar NIET naar het dinomuseum gaan.
Daarvoor had ik een paar redenen.

1) De activiteit rond dino’s die je kan volgen, kan pas vanaf kleuter 3
2) De kinderen zijn echt wel vermoeid. Om nog een lange dag rond te hotsen,

leek me niet zo’n goed idee.
3) Onze klaskas is nagenoeg leeg
4) Niet iedereen was even enthousiast om te gaan.

Ik heb de kinderen een alternatief(je) beloofd. Op donderdag zullen we frietjes en
pizza maken en gezellig samen verorberen. Dat nieuws viel in elk geval in goede
aarde .

Na de middag mochten we naar het verhaleneiland. We werden om 13.15 u
opgewacht door een heleboel studenten die veilig met ons meewandelden naar het
Sint-Jozefsinstituut.
Daar werden we verdeeld in groepjes van 2à3 kleuters.
Eerst mochten we in tentjes naar een verhaal gaan luisteren. Daarna volgde een
spelletje en mochten we naar een ander gebouw om iets lekkers klaar te maken. Tot
slot mochten we nog iets knutselen en ons lekkers opsmikkelen. Het was een goed
georganiseerde activiteit (eindwerk voor de studenten) en echt heel erg leuk voor de
kinderen.
Nadien stapten we flink naar school terug.

































De foto’s van het mierekamp hebben jullie ondertussen al ontvangen. Hierbij nog de
allerlaatste beelden van de 2 groepen die op woensdag nog gingen vissen en op
fotozoektocht vertrokken.







Mierekamp is echt SUPER verlopen. Nog een heel dikke, welgemeende dank u wel
aan iedereen die een handje toestak! Zonder jullie geen mierekamp!



Agenda:

Donderdag 25 juni: we eten frietjes en pizza (wie ziet het zitten om een handje toe te
steken? Alvast heel erg bedankt!)
Vrijdag 26 juni: geen warme maaltijd
Maandag: 29 juni: we gaan naar het kasteel van wijnendaele en aansluitend naar de
7 torentjes. Ik heb nog enkele chauffeurs nodig. Wie ziet het zitten? Alvast bedankt!
Dinsdag 30 juni: klas tot 12.10 u

Mededelingen:

- We gaan dit jaar NIET meer naar het dinomuseum (zie hierboven in het
klasnieuws)

- We missen 5 houten schijfjes (met de kop van een muis, kikker, beer, poes en
vogel). Daardoor kunnen we een gloednieuw spel niet meer spelen. Zouden
jullie even kunnen checken in de boekentas of zakjes van jullie kinderen als er
niets is mee geglipt naar huis? Alvast bedankt!


