
Het klasnieuws: week 4 
 

 

 

 

 

Ditjes en datjes 

 

• Maandag 6 oktober: we gaan naar het bos en is er atelier… 

• Woensdag 22 oktober: pedagogische studiedag 

• 25 oktober – 2 november: herfstvakantie 

• Vrijdag 12 en zaterdag 13 december: kerstmarkt 

• Zondag 22 maart: tweedehandsbeurs 

• Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest  

• 15, 16 en 17 juni: Mierekamp 

 

Het bos 

 

Maandag 6 oktober vertrekken met auto’s naar het bos ’t veld in 

Ardooie. We doen eerst nog een toiletbezoek en dan vertrekken we.  

Ze mogen hun laarzen aantrekken en hun schoenen in een plastiekzak 

met hun naam erop.  

 

 

 

 

 

 



De vierde week 
mailto:emmy_taelman@hotmail.com 

Na een swingende en dansend forumgebeuren doken we snel de klas 

in om te beginnen aan de babbelronde. Vele verhalen stromen 

binnen. De luisterhouding kan nog bij bepaalde beter, maar dit zal 

wel verbeteren.  

Het was een rustige week met heel veel, echt waar, heel veel 

gepuzzel.  

Iedereen kreeg de opdracht om een puzzel te maken zodat de 

puzzelrups in werking kon gezet worden. Het was soms een hele 

uitdaging bij sommigen, maar de missie is geslaagd. Sommigen 

kregen er geen genoeg van en puzzelden er op los.  

   

   



   

  

 

Wanneer een puzzel klaar is, mogen ze met hun naam, die bevestigd 

is aan een wasknijper, klimmen op de puzzelrups tot het gepuzzelde 

kleur. Daarna verdienen ze nog een sticker voor het vele werk ☺.  

  



We werkten de voorblaadjes af van het liedjes - en versjesmapje.  

  

   

  



In de klas hadden we enkele bloemetjes staan die dringend in de 

terrasbakken geplant moesten worden. Enkele jongens hadden vorige 

week de bakken met aarde losgemaakt en het onkruid verwijderd.  

Het viel me op hoe graag ze dit deden, werken in de tuin. Dit brengt 

me op ideeën voor later.  

   

   

 

 

 

 



Donderdag kwam Sari, dochter nancy, eventjes in de klas observeren. 

Zij hielp met de knipoefeningen. De letters van het alfabet verknippen 

en in het juiste bakje leggen. Deze letters kunnen dan gebruikt 

worden voor letteractiviteiten.  

    

   

 

Sophie, mama Cédric bracht met een groepje een bezoekje aan de 

markt in Tielt. Het groepje kreeg de ingrediënten mee op foto voor 

de soep met balletjes. Ze vroegen zelf hun ingrediënt aan de 

marktkramers.  Hier zijn onze markttoeristen ☺.  

 



Samen met Sophie sneden ze hun groentjes fijn. Het was toch wel 

eventjes lastig bij de ajuinen.  

We gebruiken echte schilmesjes. Zo leren ze hun snijtechniek op de 

juiste manier.  

   

 

Daarna wortels schillen met een dunschillers en in kleine stukjes 

snijden.  

    

 

Doordat we een langere speeltijd (beloning Sam de verkeersslang) 

hadden en turnen, deden we verder in de namiddag.  

 



   

   

  

 



Nancy werkte de soep de volgende dag af. Samen balletjes maken, de 

knipoefeningen afwerken … 

   

  

 

Ondertussen deed ik testjes met kleine groepjes. Jullie kunnen ze 

gerust inkijken.  

 



We hadden donderdag een jarige. Hiep hiep hoera Ainoa is 5 jaar 

geworden.  

 

We zongen er op los en staken de kaarsjes aan.  

  

  



Daarna luisterden we naar het verhaal van Ainoa. Eerst vertelde mama 

en daarna vertelde Ainoa het aan ons.  

   

 

En smulden we van cakes zonder melk en gluten met peertjes. En 

smullen deden ze ☺.  

 



Vooraleer we de week afsloten oefenden we even voor de reuzenrun.  

Beentjes losmaken voor het echte werk afgelopen zondag.  

 

  

 

En na 2 toertjes had ons lichaampje nood aan vitamientjes. De 

heerlijke soep met balletjes stond klaar om verorberd te worden.  

 



 

 

 

 

Er was deze week ook nog: 

- Karrewiet 

- Flore flodder 

- Yoga 

- Turnen 

- Babbelrondes 



- Denkspelletjes spelen, 

- Ravotten 

- Giechelen 

- … ☺ 

 

 

Alle hoeken werden ook uitbundig verkend, we speelden spelletjes, 

enzo … en jullie kunnen dit ook meebeleven op de foto’s via deze 

link.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week4201420

15 

Foto’s reuzenrun:  

http://www.reuzenhuis.be/si.php?id=2486 

 

Bedankt om te poetsen, mama van Lars 

 

 

Groetjes Emmy 

Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3 



ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 

0497/024.260 

ofwel  

mij persoonlijk aanspreken.  


