Het klasnieuws: week 6 en 7

Ditjes en datjes
De facturen liggen in de blauwe lades.
· 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

fluojasjes
Wie graag een fluojasje meegekregen had, kan dit gerust krijgen. Na
de herfstvakantie draagt iedereen ze. Na de vakantie krijgt iedereen
ook nieuwe fluojasjes.

De zesde en zevende week
De week begon niet met het project, maar er was een grandioos bosuitstap en
bosatelier.
Met een hele rij auto’s reden richting het ’t veld in Ardooie. We beleefden het bos
met al onze zintuigen. En bewonderden zijn pracht en praal.

Na een fikse wandeling knabbelden we aan een koekje en slurpten we van een
bekertje water, om daarna ons uit te leven op het speelpleintje. En in de
namiddag was er het bosatelier.
Bedankt aan alle helpers en chauffeurs.

Wat was er te beleven op het bosatelier.

Kleien:

Hersftboom tamponeren:

Pompoenpannenkoekjes bakken:

Kabouterpad:

Nootjes beplakken:

Stipjesboom:

Notencake:

Herfstdansen:

Rond een nootje of blaadje schilderen:

Over ons project:
Heel veel weetjes passeerden de reveu.
Wist je dat dinosaurus, reuzenhagedis betekent. Hij behoort bij de reptielen en
legt eieren.

· Welke dino’s waren er allemaal?
Deze hebben we gezien in de klas. Maar er zijn er nog heel veel. Er zijn nu al
bijna 1100 soorten dino's ontdekt en beschreven en elk jaar komt er weer een
aantal nieuwe soorten bij.

velociraptor

tyrannosaurus rex

triceratops

(snelle rover)

(tiranhagedis)

(driehoorngezicht)

stegosaurus

ankylosaurus

(dakhagedis)

(stijve hagedis)

iguanodon
(leguanentand van Bernissart)

Allosaurus
(andere hagedis)

6diplodocus

brachiosaurus

(dubbele balk)

(armhagedis)

· Wat aten de dino’s?
Aan de tanden kun je het beste zien wat dino's aten.
De dino’s met een bek met scherpe tanden waren prima geschikt om vlees mee
af te scheuren en botten mee te kraken. Dit zijn de vleeseters.
Dan waren er ook nog de planteneters.
Sommige gebitten waren meer gespecialiseerd in het afritsen van varenbladeren,
of het knabbelen aan kleine planten. Andere gebitten waren beter voor het naar
binnen werken van veel grote planten, of zelfs complete takken. Sommige
planteneters kauwden hun voedsel in hun bek fijn. Andere planteneters slikten het
door zonder echt te kauwen, waardoor ze veel langere darmen en dus een veel
grotere buik nodig hadden om alles te verteren. Hun tanden zijn platter.
vleeseters:

planteneters:

·

stegosaurus

·

triceratops

·

tyrannausaurus rex

·

diplodocus

·

allosaurus

·

brachiosaurus

·

velocirator

·

ankylosaurus

·

iguanodon

· Hoe zijn ze doodgegaan?
Helemaal zeker weten we het niet. Er zijn dan ook wel 100 ideeën over de manier
waarop de dino's zijn uitgestorven.
De meeste wetenschappers denken dat het zo is gegaan:
1. een meteoriet
Een reusachtige meteoriet zorgde voor een enorme inslag die voor verschrikkelijk
veel stof de lucht inblies. De zon kon niet door de stofwolk dringen waardoor de
planten niet meer groeiden. Planteneters hadden na korte tijd niets meer te eten.
En nadat de vleeseters de laatste (magere) plantenters hadden opgevreten,
verhongerden zij ook.
2. vulkaanuitbarstingen
In die tijd waren de vulkanen zeer actief. Er waren geregeld aardbevingen. Dat
alles zorgde voor heel veel bosbranden en stof. Er was zoveel stof en zand in de
lucht dat de zon er niet meer door kon schijnen.
1. temperatuursveranderingen
Heel veel wetenschappers gaan er al lange tijd van uit dat dinosaurussen
uitstierven vanwege dalende temperaturen.

· Hoe hebben ze dino’s gevonden?

Een dino gaat dood. Hij zinkt weg in een moeras. Daar ligt hij diep onder
verschillende lagen aarde.
Na een tijdje blijven alleen zijn botten over. Ze worden fossielen. Fossielen zijn
versteende botten.
Wetenschappers (archeologen) hebben de botten van de dino gevonden via
opgravingen. Ze doen dit heel voorzichtig met beitels en zachte borstels. De
stukken worden ingepakt in gips om te kunnen vervoeren.

· Wat ligt er in het nest?
Dino’s legden eieren. Net zoals kippen, eenden, schildpadden, …
Sommige eieren waren zo groot als een voetbal.
1. Sommige dino’s bouwen een nest van modder. Ze verstoppen hun eieren
onder aarde en dode bladeren.
2. Andere dino’s graven een nest in de grond.

1.

2.

We verslinden de boeken over de dino’s. Er werd gretig in gebladerd en
regelmatig hoorden we, wauw, oh, moet je eens kijken,...

We zongen en brulden zoals echte dino’s J een liedje over de vreselijke dino.

De dino’s in knutselrubber werden afgewerkt.

We schilderden dino’s via een stappenplan.

We speelden een dinospel: de eitjes nemen van de T-rex maar pas op
als hij je hoort, want straks ben je je vinger kwijt J.

Met Nancy begonnen ze aan het moet-opdracht. Ze zochten naar de
letters van hun gekozen dino uit het letterkastje. Ze kleefden dit op
het blad en daarna op de lichtbak hun dino tekenen. Een werkje om u
tegen te zeggen J. Doorheen de week werkten we dit af.

Er verschenen overal dino’s.
Op de krijtbordjes, aan de tekentafels, op het magneetbord, …

We maakten ook een kunstwerk over de dino’s. Met ecoline maakten
we de zonsondergang. Stap voor stap maakten we het kunstwerk af.
Op het blauwe en zwarte gedeelte strooiden we zout om een extra
effect te hebben. Met ecoline vloeiden de kleuren mooi in elkaar.

Daarna maakten we zwarte dino’s. Met patroontjes konden we de
dino’s overtekenen en daarna uitprikken.

Je kan ze bewonderen aan het prikbord.

Sophie, mama Quentin, kwam terug een cake bakken, maar niet
zomaar een cake. Een cake om echt bang van te worden,… een
reusachtige tyrannosaurus – rex.
Op naar de winkel om ingrediënten te halen.

En eventjes watertanden bij de vele sint lekkernijen.

Alles klaarzetten om tot het echte kokkerellen te komen.

Afwegen, snijden, mixen, mengen en vooral aflikken.

En dit is het resultaat, heerlijke dino, mmmmmmmmmmmmm

In de klas hadden we een dino-ei, heel mysterieus. We moesten dit in
het water leggen en afwachten. Wat komt er daar uitgepiept?

We zijn begonnen met de lettermuur. Het lettertje “d” van dino staat
in de kijker. Heb je voorwerpen die beginnen met de “d”, mag je die
gerust meebrengen.
Bv elena had diddelina mee. Ze was te groot om in de lettermuur te
stoppen, dus heeft ze er een tekening van gemaakt op het kaartje dat
past in de lettermuur.
Het is geen gemakkelijke letter, maar we proberen.

Samen

met

Nancy

maakten

we

champignonroomsoep.

De

zelfgekweekte champignons groeiden met de minuut en moesten
dringend verwerkt worden.

We maakten de cheques voor de goede doelen van de reuzenrun. Elk
doel kreeg 1400 euro. We kleurden heel veel lettertjes in stempelden
met ballonnen.

Voor Nous en Marijke (oma Roan) maakten we een bedanking.
Leerkrachten hebben “dag van de leerkracht”, maar er is ook een dag
voor de medewerkers. Elke klas koos enkele medewerkers voor wie ze
een bedanking maakten. Ze kregen van ons een dikke duim.

Wat deden we nog allemaal?
- Zwemmen
- Turnen
- Yoga
- Karrewietkring
- Babbelrondes
- Elena en Vic gingen naar de kinderschoolraad.
- Denkspelletjes
- En zoveel meer …

Maar we sloten de weken af met een bezoek om “u” tegen te zeggen.
Het was eindelijk zover,… met de trein naar het museum voor
natuurwetenschappen. Het is echt een aanrader om eens met je gezin
te doen.
We bezochten eerst het dinomuseum, om daarna de andere zalen de
ontdekken, maar tot onze grote teleurstelling waren de meeste zalen
“under construction”, ook de onderwaterwereld met de gigantische
walvis.
Na het eten in het dinocafé kwam een mevrouw ons tegemoet. Haar
naam was Tamara. Zij ging ons alles vertellen over de dino’s die in het
museum staan. Maar eerst genoten we van een poppentheater.
De terugweg was een heel avontuur. De trein had vertraging. Dus
moesten we een andere trein nemen en waren we verplicht om een
uur te wachten in Brussel – Luxemburg. Maar we zijn zonder
kleerscheuren teruggekeerd en dat is het voornaamste J.

In België hebben ze in de mijn van Bernissart heel veel iguanodons
gevonden. Wij poseren eventjes bij dit gigantisch dier.

Alle hoeken werden ook uitbundig verkend met dino’s, enzo … en
jullie kunnen dit ook meebeleven op de foto’s via deze link.
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week620142015
https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week72014201502

Bedankt aan alle klussers!!!
Bedankt mama van Michiel om te komen poetsen!!!!

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

