Het klasnieuws: week 22 en 23

Ditjes en datjes


Zondag 22 maart: tweedehandsbeurs



Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest. Het infoblaadje
ligt in de blauwe lades.



15, 16 en 17 juni: Mierekamp



Maandag 29 juni: bezoek de zeven torentjes. We gaan met auto’s.

We verkopen pannenkoeken, de blaadjes liggen in de blauwe lades.

Week 22 en 23
Over ons project:
Het project hebben we vrijdag afgerond. De kinderen waren laaiend enthousiast
over het project. De kring werd overspoeld met spullen die de kinderen
meehadden.
Vic had nog een visspel meegebracht en Hazel had een vier op een rij met vissen.

We werkten de grote Victor de vis af.
Een wit laagje werd erop geplakt zodat we niets van het krantenpapier meer
zagen. Maar om de andere kant te kunnen doen, moet het drogen en dat verliep
heeeeeel traaaag. Het keukenpapier heeft zoveel behangerslijm opgeslorpt, dat na
een paar dagen de vis nog niet droog was. Dus schilderden we die kant eerst, nat
of niet nat .
De schubben kregen ook vorm. Een blad met daarop getekende schubben werd
helemaal vol gelijmd met de lijmstift. Daarna een laagje oranje aluminiumfolie en
knippen maar.
De schubben werden dakpansgewijs op gekleefd.
De mond kreeg een zacht effect met wol en de ogen zijn doppen van chips.
De rugvin kreeg ook een kleurtje.

We missen nog een paar vinnen, maar deze worden achteraf bevestigd.

We schilderden de visjes die nog geen mooi laagje hadden gekregen. En dan
vissen maar.

De lichtbak kreeg ook terug kandidaten over de vloer. Ze maakten hun eigen
kleurplaat via de lichtbak.

Loes had een leuk idee om maskers te maken, vissenmaskers.

Maar het leukste was toch wel de uitstap naar Aquatopia. Een prachtig gebouw
met zoveel mooie en grote vissen. Bedankt Brecht (papa Roan), Kris (mama Lars),
Sandra (mama Loes) en Liselot (mama Thijs) om mee te helpen begeleiden.
Het is niet zo groot, maar toch het uitstapje waard. We waren de enige groep die
er waren, dus we waren op ons gemak.
De foto’s krijg je nog. Ik kon met de klas – fototoestel geen mooie foto’s nemen,
maar Sandra had een beter toestel, bedankt om massa’s foto’s te trekken.

We waren een half uurtje later aangekomen door een ongeval. We moesten een
andere trein nemen, maar dat kon de pret niet bederven.
Toen we terug naar het station gingen, hadden we de pech dat het aan het
stortregenen was. Maar dat kon de kinderen niet schelen, joehoe we liepen
erdoor, lekker nat. Maar in de trein konden we ons opwarmen. Altijd een beetje
avontuur als je met de trein reist .
Kringendingen:
De lettermuur met de letter “v” in de hoofdrol was een succes. De lettermuur zit
aardig vol met woordjes die beginnen met de “v”.
Gien had voor haar verjaardag een cavia’s gekregen. Ze had de beestjes mee om
te tonen. Omdat ze in een klein hokje zaten, gingen we in een grote kooi zetten
om ze nog beter te kunnen zien. Na de middag voerden we ons plan uit. Gien
zou de cavia’s nemen en zetten in het grote hok tot ze plots zei “er ligt iets roods
in het hok.” We bekeken wat er aan de hand was.
Tot onze grote verbazing was het een klein caviaatje, een te vroeg geboren
caviaatje. Je zag het kleine kopje met de twee oogjes en de ruggengraat en hele
kleine pootjes. Het gespreksonderwerp kan je al raden, de dood en dode dieren.

Nino vertelde tijdens zijn weetjeskring over het bos.

We hadden 2 jarigen Roan en Cédric. Ze werden beiden 6 jaar, proficiat.
We vierden eerst Roan zijn verjaardag. Hij was jarig tijdens het ijsglibberen.
We vierden zijn verjaardag in de cafetaria.
We zongen uit volle borst met 2 klassen samen. Staken de kaarsjes aan.

En aten heerlijk cakejes.

Kim, mama Roan kwam enkele dagen later met het verjaardagsboek. Ze vertelde
hoe Roan was als kleine ukkipukki.

Daarna was Cédric aan de beurt.
We zongen terug uit volle borst en staken de kaarsjes aan.

En luisterden naar het verhaal van Cédric.

Om daarna de smullen van ijsjes met warme chocoladesaus. En we toasten op de
verjaardag met kinderchampagne.

Schrijfdans:
We oefenenden verder de krongelidong naar boven en naar beneden.

Open guirlandes Krullen (lussen naar boven)
Open arcades Krullen (lussen naar onder)

Wat deden we nog allemaal:
-

Ijsglibberen (zie foto’s), bedankt aan alle mama’s en papa’s, oma’s en opa’s
om mee te helpen. Het was super plezant.

-

Voorlezen uit pluk van de petteflet.

-

Emmelie komt helpen in de klas, iedere donderdag, de eerste 2 uurtjes.

-

We leerden het spel Halli Galli en kakkerlakkensalade.

-

Maandagvoormiddag kwamen 2 studenten van Sint – Jozef activiteiten
geven over slangen. We kregen verschillende opdrachten, een slang kleuren
volgens code, rebus, woordjes doorzeggen, slang maken met een rolletje.

-

Donderdagvoormiddag kwamen studenten van Campus Reynaert enkele
activiteiten geven, een liedje aanleren, maskers maken, schrijfoefeningen en
kringspelletjes. We kregen als beloning een zakje met een potlood en een
medaille.

-

Turnen en zwemmen.

-

Boeken over vissen bekijken en lezen.

-

Een stukje bekijken van Shark tale en enkele fragmenten uit beeldbank over
vissen.

Alle hoeken werden ook uitbundig verkend … en jullie kunnen dit ook
meebeleven op de foto’s via deze link.

week 22:
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2220142015

week 22: ijsglibberen (bedankt Sandra voor de foto’s.)
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2220142015Ijsglibbe
ren

week 23:
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2320142015

Bedankt aan Carine om de klas te poetsen.

Groetjes Emmy
Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3
ofwel
kleuter3@reuzenhuis.be
ofwel
0497/024.260

ofwel
mij persoonlijk aanspreken.

Weetjeskringen:
Wanneer?
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
16 januari
23 januari
30 januari
5 februari
13 februari
27 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
24 april
30 april
8 mei
22 mei

Wie?
Emmy
Emiel
Elena
Jom
Vic

Lars
Gien
arjeta
Miel
Loes
Arlind
sem
Nino
Thijs
Ainoa
Arber
Julie
Michiel
Cédric
Roan
Ashley
Hazel

Wat?
De boom
Mijn huis
De dolfijn
De insecten
De fiets
Auto’s
De poes

De voetbal
De hond
Landen en stden
Het bos

