Het klasnieuws: week 18

Ditjes en datjes


Vrijdag 30 januari: nieuwjaarsreceptie



Vrijdag 6 februari: pedagogische studiedag.



Zaterdag 7 en zondag 8 februari: legobeurs



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

Oudercontacten: 2 en 3 februari!!!!
Beste ouders en medewerkers van het Reuzenhuis,
Is jullie babysit al besteld voor vrijdag?
We hopen op een goede bijeenkomst voor de nieuwjaarsreceptie. We hebben dit
jaar opnieuw een aantal streekbieren voorzien. Voor wie minder van bier houdt,
is er ook cava en een niet-alcoholisch aperitief voorzien.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.
Tot vrijdag!
Het oudercomité

Week 18
Deze week stonden de ik- dozen centraal. We besteedden er heel veel aandacht
aan. Iedereen was trots en fier om zijn/haar doos te tonen en voor te stellen. Ze
kozen er dan ook zelf voor of de andere kinderen erin mochten kijken of niet. Bij
de meesten mocht dit, maar er waren enkele die dit liever niet hadden. Dit werd
dan ook gerespecteerd en deden we de doos dicht.
De meesten konden goed verwoorden waarom die spulletjes in hun doos zaten
en waarom ze het belangrijk vonden.

Het was een intense luisterweek, maar we hebben het er goed van afgebracht. De
kinderen deden echt hun best om ieders verhaal aan te horen.

Er was feest in de klas, joepi. Hazel is 6 jaar geworden.
We zongen er op los en staken de kaarsjes aan. En luisterden naar het verhaal
van Hazel van toen ze nog een klein ukkepukje was.

Samen met Mama Lies bakten ze heerlijke wafeltjes. De geur trok andere kinderen
aan. Maar jammer, er waren er niet genoeg voor de ganse school .

En natuurlijk moest er geproefd worden, heerlijke warme wafeltjes.

Deze week kregen we 3 nieuwe vriendjes in de klas, Smoefie, Fientje en Elientje.
Wendy kwam ze brengen en uitleg geven over de konijntjes. Ze vertelde ons hoe
we ze moesten verzorgen en behandelen.

Ze had ook 2 cavia’s mee, deze komen in de lente de konijnen vergezellen. Het is
nu nog te koud om de cavia’s buiten te zetten.

Maar vrijdag sloeg het noodlot toe. Ik was bezig met de testjes toen plots Elena
naar ons kwam met het nieuws “de konijnen zijn ontsnapt”. Rebecca, stagiaire die
in de klas stond, had al 1 konijn blok gezet, die zat echter het hok. Smoefie de
braafste van de drie zat nog mooi in het hok en Fientje was gaan lopen. En een
konijn kan snel lopen. Het was dan speeltijd, de kinderen hadden een missie; zoek
Fientje. En ja hoor, missie on possible werd missie possible. Wim, papa Jom en ik
gingen er naar toe. Ze zat in een hoekje, maar konijnen zijn supersnel. Emiel had
het net van de klas gehaald als hulpmiddel. Ze liep toen in de struiken, maar zat
een beetje vast en Wim kon ze grijpen. Oef,… bedankt Wim.
Een spannend avontuur volgens de kinderen.

Donderdag ging Sophie, mama Cédric, naar de markt met 4 kinderen om een
lekker warm soepje te maken en met zo’n koude winterweer kwam dit goed van
pas. Bedankt Sophie.

Santé, zelfs de konijntjes kregen knabbeling, … de schilletjes van de wortels.

Vrijdag deden we samen met het 2de leerjaar de doedeldans. Deze hadden we
maandagochtend op het forum geleerd van Doedel en Cassandra.

We werkten deze week ook de zelfportretten af en knipten het lichaam uit.
We tonen deze volgende week op het forum.

Kijk, dit ben ik!!!!

Wat spookten we nog allemaal uit:
-

Yoga met Eva

-

Turnen met Eva

-

Zwemmen met als fotograaf Lars

-

Karrewiet

-

Pluk van de petteflet

-

Op de computer

-

Oefeningen met cijfers en letters op de beamer

-

Ronden we de doedelweken af.

-

En nog zoveel meer  ….

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

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week1820142015

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

30 januari

Loes

De voetbal

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

