
Het klasnieuws: week  25

Ditjes en datjes

 Zondag 22 maart: tweedehandsbeurs

 Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest

 15, 16 en 17 juni: Mierekamp



Week  25

Deze week zijn we iets anders gestart dan anders. Er zit namelijk iemand anders

op de stoel van Emmy! Haar naam is Eva en zal in de klas vertoeven tot 1 april.

Tijdens die weken zal ze zo goed mogelijk helpen waar nodig en proberen om de

klas in goede banen te leiden zoals Emmy dat doet.

Allereerst begonnen we maandag met het verdelen van onze toneelrollen.

Iedereen kreeg een rol die op zijn of haar lijf is geschreven. Het verhaal is

namelijk volledig afgewerkt en klaar om gespeeld te worden.

Voor we kunnen beginnen met acteren, gaan we eerst gaan zwemmen in

Wingene. De spieren zijn namelijk het belangrijkste dat als eerste geoefend moet

worden, voor we goed toneel kunnen spelen. Als echte waterratten speelden we

gekke spelletjes zoals “Wie had de magische kam gestolen?” en ‘Ridder, vang al

de heksen!”. Wat doen ze dat allemaal goed in het water! Onze spieren zijn nu

volledig goed geoefend om de volgende dag er terug in te vliegen.



Omdat we misschien wat stijf kunnen zijn van een stevige zwemles, maken we de

spieren nog wat los bij Eva, de turnjuf. Gevolgd door een ontspannend uurtje

yoga, zodat onze spieren op topniveau zijn.

Ook kijken we met de kinderen naar hoe we naar een toneel moeten gaan.

Mogen wij zomaar binnen gaan of hebben wij een toegangskaartje nodig? We

kregen een toegangskaartje en mochten onze stoel gaan zoeken in de juiste rij en

met het juiste cijfer. Nadien hebben we patronen geoefend als voorbereiding voor

het eerste leerjaar.



Daarna beginnen we met het maken van onze kostuums voor het

grootouderfeest. De prinsessen hebben sierlijke hoeden gemaakt. Ze moeten er

namelijk heel feestelijk uit zien voor het grootouderfeest.

Naast het maken van de kostuums, mochten de kinderen ook hun eigen

personage tekenen en inkleuren. We gaan samen een verhalenboek maken met

hunzelf in de hoofdrol.

Nadat de prinsessen hun sierlijke hoeden hadden gemaakt, beginnen de ridders

met het maken van hun stoer harnas. Zo zouden ze die gemene heksen wel zeker

de baas kunnen!



Na al het oefenen en maken van de kostuums, gaan we een kijkje nemen in de

theaterzaal van Tielt namelijk ’t Gildhof. Wat zou er daar op ons staan wachten?

Het was Veer die ons op een ludieke manier verhalen vertelt. Zij is een auteur die

in het teken van de jeugdboekenweek kwam vertellen.

Tijdens de weetjeskring van Arber, kwamen we veel te weten over de

verschillende soorten vlaggen en van Ainoa over de olifanten.



Ook ging er vrijdag een zonsverduistering plaats vinden. Jammer maar helaas was

het de hele dag bewolkt zodat we er niet veel van gezien hebben. We zagen wel

door de telescoop de knopjes van een boom, die heel erg ver stond.

Dan is het de beurt aan Elena, om haar eens in de bloemetjes te zetten. Zij was

namelijk jarig geweest en dit gaan we uitgebreid vieren. Haar mama en papa

kwamen op bezoek en vertelden over de geboorte van Elena. Samen met haar

ouders maken we fruitbrochettes en voor de liefhebbers kan je er ook een stukje

snoep aan hangen. Een gelukkige verjaardag Elena!



Alle hoeken werden ook uitbundig verkend … en jullie kunnen dit ook

meebeleven op de foto’s via deze link.

Week 24:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2420142015

Week 25:

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2520142015

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2520142015Deel
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Groetjes Emmy en Eva

Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3

ofwel

kleuter3@reuzenhuis.be



ofwel

0497/024.260

ofwel

mij persoonlijk aanspreken.

 Weetjeskringen:

Wanneer? Wie? Wat?

7 november Emmy De boom

14 november Emiel Mijn huis

21 november Elena De dolfijn

28 november Jom De insecten

5 december Vic De fiets

12 december Lars Auto’s

19 december Gien poes

16 januari arjeta

23 januari Miel voetbal

30 januari Loes hond

5 februari Arlind

13 februari sem Landen en  steden

27 februari Nino Het bos

6 maart Thijs

13 maart Ainoa Olifanten



20 maart Arber Vlaggen

27 maart Julie

3 april Michiel

24 april Cédric

30 april Roan

8 mei Ashley

22 mei Hazel


