Het klasnieuws: week 32

Ditjes en datjes


Vrijdag 12 juni gaan we naar rollebolle in Tielt. Info volgt nog. We hebben
wel begeleiders nodig om ter plekke te helpen.



15, 16 en 17 juni: Mierekamp



Donderdag 18 juni: Wij gaan naar het Sint – Jozef. De studenten hebben
een workshop voor ons gemaakt.



Maandag 29 juni: met alle kleuterklassen naar de zeven torentjes, een
kinderboerderij.

Week 32
Verslagje Angeligue, vervolg van haar stage:
Maandag
Vandaag was het wat kouder en daarom gingen we regelmatig wat bewegen
tijdens de praatronde. Lopen als een rups over het domein, maar pas op want de
rups mag niet breken. Donkere wolken voorspelden regen. Wat doen de vlinders
als het regent? Misschien moeten wij ons ook verstoppen? De kleuters zetten de
tent op en wat deden ze dat al goed! Samen met Miepje en haar boeken, kussens
en dekens hadden de kleuters veel plezier in de tent. Anderen bouwden
vlinderhuisjes met de blokken, tekenden en schilderden vlinders, maakten vleugels
of gingen met laarsjes en regenjas op zoektocht naar rupsen. We speelden een
spel op de grote vlinder (met krijt getekend) op het terras: “De kegel mag zoveel
plaatsen vooruit als het aantal lettergrepen van het woordkaartje.” De i-pad met
de app ‘Letterschool’ had succes. De speciale effecten bij elke letter trokken de
kleuters enorm aan en deden hen lachen.
Na de middag kwamen we tot rust met de vlindermeditatie. Daarna luisterden de
kleuters nog eens naar het verhaaltje ‘Eén miljoen vlinders’ verteld met de
kamishibai.
We vierden vandaag de verjaardag van Julie. Haar mama bracht lekkere wafeltjes
mee. Terwijl we die opaten, keken we naar mooie videobeelden over de vlinders.

Dinsdag
Vandaag startten we met dans en ritmiek. We hadden geluk, want de zon scheen.
De kleuters waren creatief en koppelden verschillende bewegingen aan de
muziekinstrumenten. De leider mocht de instrumenten bespelen en op die manier
bepalen wat de kleuters doen. We deden ook onze ogen dicht en luisterden heel
goed waar het geluid van het instrument vandaan komt. Dit was niet altijd zo
gemakkelijk omdat de wind het geluid soms meenam. Waar sta ik dan best met

mijn instrument? Hierna dansten we de nectardans op de muziek ‘Druppel’ van
Dansspetters. Dat vonden ze heel leuk en daarom herhaalden we dat na de
middag nog eens.
We mochten naar vier verhaaltjes gaan kijken van studenten die op bezoek
waren: Roodkapje en de boze wolf, de gelaarsde kat, Peter Pan en Frozen. De
kleuters vonden Peter Pan leuk omdat ze mochten meedoen en popcorn kregen
en Frozen omdat ze konden meezingen.
Moet je nu eigenlijk een neus tekenen bij de vlinder? En waar? Heeft de vlinder
eigenlijk een neus? We dachten daar toch eens samen over na en kwamen op de
voelsprieten. Zouden wij zo goed kunnen ruiken als vlinders? We roken aan 10
mysterieuze potjes. Koffie en chocolade werd door iedereen geraden, banaan
daarentegen, dat was een raadsel en kruiden of peper, dat is parfum!
Enkele vragen over de vlinders werden al zeer goed door de kleuters aan elkaar
verteld. Ze weten intussen echt al heel veel over die mooie, kleine diertjes.
Woensdag had ik de klas volledig terug in mijn handen. Tijdens de stage van
Angelique waren we begonnen aan het cadeautje voor vaderdag. Lieve papa’s,
kijk niet teveel naar de foto’s waarop de kinderen ijverig werken aan jouw cadeau
.
We werkten die verder af. Het zijn terug pareltjes geworden. Maar nog even
geduld papa’s.

Je ziet het, ijverige kinderen, vol enthousiasme. Ondertussen worden alle delen
van het gezicht eens in the picture gezet, zelf de iris en de pupil kwamen aan
bod.

Woensdag maakten we ook een klein cadeautje voor Angelique.
Ze kreeg van ons onze dikke duim diploma.

Donderdag kwam Angelique eventjes terug om met alle klassen (1ste, 2de en 3de
kleuter) heerlijke koekjes te maken in kleine groepjes. Zo kregen wij de kans om
onze dikke duimen diploma af te geven aan Angeligue.

Sophie, mama van Cédric, was ook weer van de partij op donderdagvoormiddag.
Met een groepje ging ze de markt bezoeken om fruit te halen voor de fruit brochettes. Ze waren heerlijk . Bedankt Sophie.

Ondertussen vierden we ook de verjaardag van Arlind. Hieperdepiep hoera. Arlind
is 7 jaar geworden. We zongen uit volle borst. We staken de kaarsjes aan en
smulden verder van de fruitbrochettes.

Hazel vertelde ons meer over wielrennen en haar peterbeertje Sep.

Emmelie komt nog een uurtje extra ondersteuning bieden in de klas. Deze keer
deed zij knipoefeningen in de klas. Ik nam een groepje mee om te schrijfdansen.
We herhaalden de vorige editie en leerden de liggende acht erbij. Met de
liggende acht kunnen we een vlinder tekenen.
Volgende week doen we verder.

Ik was onder de indruk van evolutie. Ze hebben het schitterend gedaan.

Jolien en Ine kwamen ook even terug om verder te werken rond hun bachelor
proef. Jullie zijn allen uitgenodigd voor de presentatie van hun bachelor proef op
10 juni, zie blauwe lade.

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

Week 32:
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week3220142015

Volgende week beginnen te werken over bloemen!!!!

Bedankt mama Thijs 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?

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

paarden

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

zee

13 maart

Ainoa

Olifanten

20 maart

Arber

Vlaggen

27 maart

Julie

Baby’s

3 april

Michiel

vliegtuig

24 april

Cédric

Het skelet

30 april

Roan

Dino’s

8 mei

Ashley

vlinders

22 mei

Hazel

Wielrennen

