
Het klasnieuws: week 19 en 20

Ditjes en datjes

 Donderdag 12 februari: atelier

 Vrijdag 13 februari: dikke truiendag

 Woensdag 25 februari: kleuterglibberen in Finlandia.

 Zaterdag 28 februari: kinderfuif

 Zondag 22 maart: tweedehandsbeurs

 Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest

 15, 16 en 17 juni: Mierekamp

 Maandag 29 juni: bezoek de zeven torentjes

Kleuterglibberen !!!!!

Woensdag 25 februari, met de 2de en 3de

kleuterklas samen “schaatsen”.

Wel, eigenlijk gaan we ijsglibberen.

“Finlandia” in Gullegem organiseert speciaal

voor de kleuters, kleuterglibberen.

We mogen wasmanden met lange touwen,

grote plastiek zakken, sledes en

ander leuk materiaal voor op de schaatsbaan

meenemen. Geen schaatsen, te gevaarlijk.

Maar…, ja er is een maar.

Je hoort ons al afkomen, … we hebben veel auto’s nodig die ons kunnen

voeren.



We hebben jammer genoeg geen bus ter onze beschikking.

En vermeld er ook bij hoeveel kinderen er eventueel meekunnen.

We vertrekken in de school rond 9u. en zijn terug rond 11.45u.

Vele groetjes Ilse en Emmy



Week  19 en 20

We begonnen vorige week heel rustig. De verhalen tijdens de babbelronde

werden verteld.  De taken werden verdeeld. We ontmoetten een stagiaire Sarah

van Sint – Jozef.

We deden dan enkele denkspelletjes om er daarna in te vliegen met schrijfdans.

We maakten deze keer het krongelidongbos en we zochten daarin de

krongelidongbeesten en we sloten af met de vulkaan.



De volgende dag kregen ze een opdracht. Een puzzel maken en een tekst. Ze

moesten eerst goed kijken bij welk kleur ze zaten. Ze namen een puzzel van

hetzelfde kleur of een kleurtje hoger op de puzzelrupsladder. De meesten kozen

ervoor om een kleurtje hoger te nemen. Een hele prestatie en heel veel trotse

gezichtjes. Ik was dan ook supercontent en heel fier op mijn kleine ukjes.



Zelfs de vrije teksten waren indrukwekkend. De meeste teksten zijn mooi

geëvolueerd en inhoudelijker sterker.

Bij Sarah maakten ze spookjes en monsters naar aanleiding van een gesprek

tijdens de kring.



We werkten ook de lichamen af. Ze zien er fantastisch uit. Er liggen er nog op het

podium, jullie mogen die gerust meenemen naar huis.



Vis en Thijs waren ziek toen de ik – dozen gepresenteerd werden. Zij kregen ook

hun moment om hun ik – dozen voor te stellen.



Samen met de hele kleutergroep van peuter tot en met het 3de kleuter dansten

we enkele volksdansen.

Loes had haar weetjeskring. Ze vertelde meer over de honden, met als attribuut

Gerko, de hond van Loes.



We vierden ook feest, want Sem was Jarig. Hiep Hiep hoera!!!

We zongen er op los en Sem blies zijn longen uit op de kaarsjes.

We luisterden dan naar het verhaal van Sem als kleine ukkepuk.





Om vervolgens te kunnen aperitieven.

In de kring deden we veel spelletjes rond ruimtelijk inzicht, woord -

letterherkenning, ri ra rijmspel, lettermemorie met beginletter, een matrix.

We kwamen ook te weten dat een woord bestaat uit een kop – buik – staart.

Wat is een woord, een letter, een zin.



Over het project:

Het project vissen is begonnen bij Victor. (Oude) Victor was gestorven van

ouderdom. We vonden dat allemaal heel jammer.

We besloten om terug een vis te halen en goed voor te zorgen. We blijven de



naam Victor behouden omdat het een toffe naam is voor een vis.

Dus we maakten ons klaar en we vertrokken richting Aveve.

Het aquarium was door Sarah en een groepje schoongemaakt in de voormiddag.

Terug in de klas werd het aquarium gevuld door samen te werken.  We maakten

2 rijen en we gaven de waterkommetjes door.

Na enkele dagen kwam het project tot leven. We maakten de flappen en

begonnen gretig aan een grote vis. Want ze hadden graag Victor nagemaakt in

het groot.

Thijs en Lars begonnen aan een plan. Hoe zullen we dit maken en hoe moet het

eruit zien.



Victor werd goed bekeken.

Lars had een groot karton mee, want hij dacht dat ik er geen had . Om de grote

vis volume te geven, gebruiken we papier maché. Een leuk glibberig werkje.

Hazel maakte een grote gekleurde vis om vooraan te hangen en uit haar boek

kon ze het woordje ‘vis’ erbij stempelen. Zo weet iedereen waarmee we bezig zijn.



Er kwamen veel boeken en spelletjes in de klas. We bekijken deze met grote

ogen. Er zijn enorm veel verschillende soorten vissen op de wereld. Lange, korte,

dikke, dunne, tanden, zonder tanden, verschillende vinnen, mooie kleuren …

Bedankt voor alle boeken!!!!

In de lettermuur hebben we het lettertje ‘v’ in de spotlight gezet. Wie

voorwerpen heeft die beginnen met de ‘v’, mag ze gerust meebrengen. Is het te

groot, kunnen ze dit tekenen of neem je er een foto van.



Wat hebben we nog uitgespookt?

- Turnen met Eva

- Yoga met Eva

- Zwemmen

- Pluk verhalen

- Rustige oefeningen iedere namiddag

- En natuurlijk spelen, ontdekken en daarbij ook leren van elkaar.

- …

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

meebeleven op de foto’s via deze link.

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week1920142015

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2020142015

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? 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 De poes

16 januari arjeta

23 januari Miel De voetbal

30 januari Loes De hond

5 februari Arlind

13 februari sem

27 februari Nino

6 maart Thijs

13 maart Ainoa

20 maart Arber

27 maart Julie

3 april Michiel

24 april Cédric

30 april Roan



8 mei Ashley

22 mei Hazel


