Het klasnieuws: week 34 en 35
1 juni tot 12 juni

Ditjes en datjes



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. We gaan met auto’s, want er is geen bus ter beschikking.
Wie kan helpen met vervoer?
-

Emmy

-

Sandra (Fiel en Loes)

-

…

Week 34 en 35
Eerst en vooral een leuke vaderdag gewenst aan alles papa’s.
We hebben hard gewerkt aan het cadeautje en het kaartje. Het kaartje
hebben de kids met een lat de lijnen getrokken. Een moeilijk werkje, maar
ze deden hun best. Een lat vasthouden en een lijn trekken zonder dat de
lat verschuift, voor sommigen was het zweten .
Het kaartje stelt de tulpen uit Amsterdam voor. Met op de achtergrond de
molens. Het kaartje kreeg ook terug een envelopje die ze versierden.

Miel is zeer trots op zijn zusje Roos. Papa Karel en mama Katrien kwamen
met Roos eventjes langs. We hielden een kleine babyborrel in de klas. Roos
kreeg nog een klein cadeautje mee naar huis.
Bedankt om een bezoekje te brengen.

Hazel en Julie hadden een vlinder mee. We bekeken deze eens via de microscoop.
In Hazel haar boekje zochten we de naam op. Hazel haar vlinder was een
nachtvlinder, want we zagen door de microscoop dat de voelsprieten net
borsteltjes waren.
Julie haar vlinder was een koolwitje.

Vorige week vrijdag was de temperatuur zeer tropisch. Er was dringend tijd nodig
voor verfrissing. Emmelie hielp alvast met het insmeren en daarna deden we
waterspelletjes. Heerlijk verfrissend. We begonnen met een waterballon over ons
lijf te rollen. En dan konden we lekker gooien naar elkaar. We deden ook nog
spelletjes met bekers met gaatjes erin en met sponzen.

De voorbije weken werden er ook testen gedaan. We zijn nog niet klaar. De week
na mierekamp doen we verder.

Vrijdag gingen met het 2de kleuter naar rollebolle. Een bewegingslandschap.

Voor mierekamp hebben we onze eigen groepsnaam gekozen. Het zijn allemaal
schitterende groepsnamen.
We deden dan ook eens het mierekamp lied en enkele dansjes die we tijdens de
ochtendgymnastiek zullen doen.
We werkten in de klas aan onze eigen vlaggen. Elke groep maakt zijn eigen vlag.

De huppelende gouden medailles

De kungfumieren

De stoere blinnkende konijnen

De gouden prinsessendraken

De stralende regenbogen

De regenboog reuzenhuizers

Wat deden we nog allemaal?
-

Zwemmen

-

Yoga

-

Turnen

-

Knipoefeningen

-

Denkspelletjes

-

Pluk van de petteflet is uitgelezen. We bekeken de film van Pluk.

-

…

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

Week 34 en 35:
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week34En3520142015

Bedankt om de klas te poetsen Carine en Nino’s mama.

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

