
Week van 5 tot 9 september 2016 

 

Project:  

 

 
 

- we deze en ook volgende week een stagiaire in de klas hebben? Haar naam 

is Lynn. Ze heeft het eerste jaar kleuteronderwijs achter de rug en doet nu 

vrijwillig stage. 

- we dinsdag een maïsdag hadden? We gingen op zoek naar een maïsveld (en 

zagen onderweg ook een aardappelveld), bekeken de plant, keerden terug en 

gingen naar de okay op zoek naar maïs. 

- we  popcorn maakten en dat buiten deden met een groot deken onder de 

kookpot. We legden geen deksel op de pot. Waaauw! Maïs kan zeer hoog 

springen! 

- we een kunstwerkje maakten met onszelf als middelpunt? 

- we kennis maakten met Delphine, de puzzelrups en met kleine raaf? 

- we elk een ‘tekenlade’ kregen? 

- er heel wat afgetekend, geboetseerd en gepuzzeld werd? 

- Nancy elke donderdag in de klas komt ondersteunen? Dit tot aan de 

herfstvakantie. 

- we een project kozen? Volgende week verdiepen we ons in de mysteries van 

‘DE KEVER’ 

- we al heel interessante weetvragen hebben? 

- we onze eerste kijk (maïs)-, boeken (een gat in m’n emmer)- en luister 

(instrumenten)kring hadden? De praatronde hadden we vorige week ook al 

gehad 

- we leuk geturnd hebben met Eva? Wel 2x! 

- Annick getrakteerd heeft met heerlijke ijsjes? We vinden het stiekem niet erg 

dat ze een naam van een kleutertje niet wist hoor :-)  

- we een fantastische Vlaamse Kermis hadden? Door het heerlijke weer 

konden we zelfs waterspelletjes spelen! We mochten wel 3x aanschuiven aan 

het taartenbuffet. Bedankt aan alle helpende handen! 

- we samen met Lynn het spel ‘bunny hop speelden? Leuk hoor! Volhouden en 

onze beurt afwachten lukt ook al goed. 

- we als lied van de week ‘oli oli olifant’ zongen? We brachten het zelfs ten 

berde op het forum. 



 

Agenda: 

 

- 1e x zwemmen: NU donderdag 15/9. Vertrek rond 13.20 u. We mogen in het 

water van 14u tot 15 u. We gaan zwemmen in Meulebeke en zullen 

waarschijnlijk een 10-tal minuutjes te laat op school terug zijn. 

- maandag 19/9 om 20.00u klasavond 

 

Belangrijke mededelingen:  

 

- de overige zwemdata volgen zo snel mogelijk 

- we hebben een nieuw project rond KEVERS. Alle materiaal is welkom 

(lieveheersbeestjes,meikevers,...). Zeker naamtekenen! 

- de foto’s komen op de site  

 

 

Geniet van het weekend!! 

Groetjes, 

Ilse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


