Het klasnieuws: week 21

Ditjes en datjes


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.
Zorg ervoor dat je kapoen goed gekleed is, handschoenen, sjaal, muts en
goede schoenen kunnen goed van pas komen. Heb je een fietshelm breng die
maar mee, om het hoofd te beschermen tegen de valpartijen.

Aquatopia
Ik heb vandaag bevestiging gekregen van Aquatopia, joehoe.
Volgende week dinsdag 03 maart vertrekken we met de trein richting
Antwerpen. Info volgt nog.

Week 21
Over ons project:
We zijn volop bezig met een grote Victor de vis te creëren. We proberen de vis
een serieuze volume te geven met proppen kranten papier. Een kleverige en
slijmerig werkje. De beide zijden worden aangepakt. Een driedimensionale vis.

De kinderen schilderden met waterverf prachtige vissen, ze zijn te bezichtigen aan
het prikbord. De techniek van waterverf werd ook nog even opgefrist, vooral hoe
ze het penseel hanteren, zodat het penseel na 1 beurt niet helemaal kapot is
gewreven (lees: alle penseelhaartjes uit elkaar verspreid, net een kapsel zoals de
stampertjes) :).

Vooraleer ze een vis schilderden bekeken we die goed, we bekeken Victor en nog
andere vissen die we in boeken vonden. We zagen vissen in alle kleuren en
maten, grote, kleine, dikke, dunne, langwerpige, stekelige … Heel veel vissen
hadden ook rare en moeilijke namen. Vooral de tropische vissen kregen veel
aandacht van de kinderen.

Verschillende stempelden het woordje vis op hun kunstwerkje met behulp van
Hazel haar boekje.

De zoutdeegvissen konden ook nog op veel onthaal rekenen. Terwijl de ene een
vis boetseerde, kon de andere de gebakken zoutdeegvissen schilderen. Ik heb
vooraleer ze de oven ingingen een ijzeren ring aan gehangen. Zo kunnen we
vissen. Maar eerst en vooral moet er zoutdeeg gemaakt worden. In de kring
hadden we samen een stappenplan gemaakt over hoe we een vis konden
boetseren, want er waren enkele die niet goed wisten hoe ze eraan moesten
beginnen.

We oefenen een vis – liedje die helemaal paste in het thema van dikke truiendag
.
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De lettermuur met de letter 'v' in de hoofdrol heeft veel belangstelling van de
kinderen. De muur zit al aardig vol met spulletjes die beginnen met de letter 'v'.
Iedere dag komen er woorden bij en de meesten zoeken heel bewust naar
woorden. Het is fantastisch om ze bezig te zien en te horen.

We bekeken ook een stuk van de Nemo film.
We kwamen verschillende zaken over de vis te weten. Zo kwamen we te weten
dat de vis ademt met zijn kieuwen. Vissen ademen niet als mensen. Vissen
kunnen geen zuurstof uit de lucht op nemen. Ze nemen het zuurstof uit het water
Vissen openen en sluiten voortdurend hun bek om water naar binnen te krijgen.
En met behulp van de kieuwen halen ze zuurstof uit het water.

Vissen hebben ook een zwemblaas. Dit is net een ballon binnenin de vis. De viss
gebruikt de zwemblaas om naar boven of naar beneden te zwemmen. Vult de vis
de
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hij
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boven.

De

vis
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De verschillende delen van de vis werden ook nog een onder de loep genomen.

Kringdingen:
Tijdens Kikker – en pad kring (filosofeerkring) hadden we het deze keer over
dromen. Ik vroeg me af waar dromen vandaan kwamen.

Enkele reacties:
Arber: uit je hoofd.
Sem: uit de droomscanner die in de fabriek is gemaakt.
Lars: de droomscanner zit in het hoofd en de hersenen laten dat werken.

Hersenen hebben dat gemaakt.
Ik: Hoe komen de dromen eruit en wanneer?
Vic: als je diep slaapt, het komt vanzelf.
Michiel: dat komt uit de koffer, er zit een gaatje waar hij uit kan.
Emiel: de hersenen doen dat.
Cédric: de hersenen verzinnen dat zelf (Cédric weet dat van de dokter).
Elena: een machine zit in je hoofd en het zegt niets.
ik: welke dromen?
Lars: aan de ene kant van de hersenen zijn het enge en aan de andere kant zijn
het leuke.
Arber: je droomt wat je zit van de tv.
Roan: ik droom over dingen waar ik ben geweest.
En zo ging het nog eventjes verder. Een heel leuk gesprek.
Ik vroeg me ook af of vissen dromen hebben.
En iedereen was het er over eens. Een vis kan niet dromen volgens de kinderen.

Sem deed zijn weetjeskring over landen en steden.

Atelier:

Donderdagnamiddag was er een heel leuk kleuteratelier. Bedankt aan alle helpers.
Wat was er allemaal te beleven: een natuurwandeling, zoektocht, muziek en
musiceren, yoga, hoedjes maken, maskers maken, dansen, met wol weven, wollige
landschappen, koken en kleien.

Wat hebben we nog zoal uitgespookt.
Sommige kinderen leerden de krongelidong naar boven en de kringelidong naar
beneden.
Open guirlandes Krullen (lussen naar boven)
Open arcades Krullen (lussen naar onder)
We doen er na de vakantie mee verder.

Eva was ziek in het begin van de week. Dus we vlogen erin met mij als turnjuf. Op
de muziek van K3 “ik ben een geel klein visje” dansten we met linten in de
forumzaal. Daarna leefden we ons uit op de hindernissenparcours. En omdat er
niemand na ons kwam, deden we langer verder.

Vrijdag 13 oktober was er dikke truiendag. De verwarming in de klas werd
dichtgedraaid en zelfs de forumzaal stond op de nacht. Maar om ons warm te
krijgen, deden we een opwarmende dansforum.

Om de week af te sluiten, vierden we een feestje. Niet zomaar een feestje, maar
een verjaardagsfeestje.
We zongen uit volle borst en staken de kaarsjes aan.

Vervolgens luisterden we naar het verhaal van Gien. We kregen ook enkele
filmpjes te zien.

Daarna mochten we onze eigen croque monsieur maken en versieren naar
hartenlust. En ja het waren heerlijke versierde toasten.

En deze foto had ik beloof om er tussen te zetten. Een prachtig bouwwerk.

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

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week2120142015

Bedankt aan mama Sem om de klas te poetsen en natuurlijk ook
de klussers!!!!

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

Wie?
Emmy
Emiel
Elena
Jom
Vic

Lars
Gien
arjeta

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

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

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

De voetbal
De hond

