
Week van 23 tot 27 januari 2017 

 

Project: ridders en prinsessen 

 

 
 

- we maandag wel 4 kindjes minder hadden in de klas? 

- we maandag een jarige hadden? Proficiat Fien! We vierden met een heerlijk aperitief. 

 



 
- we onze kronen afwerkten? 

 
- we leerden om kantelen te tekenen en te schilderen? Althans… voor de kinderen die 

daar zin in hadden. 

 



- we een stevige moet-opdracht kregen deze week? We moeten knippen en lijmen in 

patroon (en liefst op een zo recht mogelijke lijn). Een volledig schild vol! Dat wordt 

puffen en blazen… 

 
- we de helm die Fientje thuis maakte kunnen na knutselen? Fien helpt indien nodig. 

 
- we heel wat in het poppenhuis speelden? 



 
- we luisterden naar een prachtig verhaal over ridders met en zonder baarden?  

- we nadachten hoe we nu een zwaard kunnen maken? In eerste instantie dacht 

iedereen aan karton tot bleek dat hout ook een optie was. Daarvoor moeten we ‘een 

timmer’ hebben!! :-) (hamer). 

- we tijdens de kijkkring een spel speelden waarbij we heel wat rekenkundige 

begrippen nodig hadden. Wat ligt naast… wat ligt onder… , 

 
- we heel wat nieuwe woorden leerden? Een harnas, een ros, de middeleeuwen, een 

zwaard en schild,... 

- we starten met het vijlen van ons hout om een zwaard te maken. Als alle splintertjes 

weg waren, mochten we het handvat vasttimmeren. 



 
- we 2x gingen turnen bij Eva? Een keertje met de bal en een keertje een parcours. 

 



 
- onze kindjes bleven ‘vallen als vliegen’. Op dinsdag waren we met 14 en op 

woensdag met 15 kinderen. Veerle was ook ziek dus hadden we wel bezoek van 

enkele 1ste kleuters. 

- Annick op woensdag een stukje in de klas kwam? Ondertussen mochten er telkens 

enkele kinderen mee met mij om ‘spelletjes (= cito) te spelen. 

- we een ‘echt paard’ in de klas kregen? 

 



 
- we een zwaardenspel speelden? Daarbij moesten we zo snel mogelijk met ons 

zwaard op het juiste cijfer tikken. 

 
- we tijdens de boekenkring luisterden naar ‘Ridder Rikkie’?  

- we een liedje leerden over ridder Jan Fideel? 

- we prinsessen memory konden spelen? 

 



- we telden uit hoeveel blokken een kasteel bestond? Daarna bouwden we een nieuw 

kasteel (met hetzelfde aantal blokken). Hoeveel blokken zijn er nu? Met z’n allen 

sloegen de deugnieten weer aan het tellen. Zo bouwde ik 3x een verschillend 

bouwwerk met hetzelfde aantal blokken. En maar tellen… . Enige uitleg was dus 

vereist. Je zag hun spreukwoordelijke euro vallen :-) 

 
- we donderdagnamiddag normaal gezien een toneel tocht door de tuin gingen 

maken? Maar aangezien ik me koortsig voelde hebben we het uitgesteld. In de 

plaats daarvan werkten we nog enkele zaken af (huisje - boompje - mannetje, enkele 

vrije teksten van kindjes die ziek waren…). 



- we sloten donderdag af met een stukje video van rapunzel (meegebracht door Nina). 

Bedoeling was om daar vrijdag namiddag naar verder te kijken maar op één of 

andere manier weigerde de DVD plots dienst. Aangezien belofte schuld maakt keken 

we vrijdag dan maar naar een aflevering van ‘mijn ridder en ik’. 

- vrijdag leerde Lieve ons ook een ridders - en jonkvrouwen dansje. We oefenden het 

‘in de kring stappen’, buigen en groeten. Het lukt al redelijk goed!  

 
- Bij de luisterkring beluisterden we een liedje over ridder Martijn en ridder Koen die 

zeurden bij de koning: ‘wij hebben niet te doen’... 

 

1. Ridder Martijn en Ridder Koen zeurden bij de koning:We hebben niks te doen. 

Kom,zei de koning, versla dan eens een draak. Een draak? Hè nee, dat doen we al 

zo vaak. 

2. Ridder Martijn en Ridder Koen zeurden bij de koning: We hebben niks te doen. 

Kom,zei de koning, red dan eens een prinses. Een prinses? Hè nee, we hebben er 

al zes. 

3. Ridder Martijn en Ridder Koen zeurden bij de koning: We hebben niks te doen. 

Kom,zei de koning, ga rijden op het paard. Het paard? Hè nee, dat zwiept zo met z’n 

staart. 

4. Ridder Martijn en Ridder Koen zeurden bij de koning: We hebben niks te doen. 

Kom,zei de koning, regeer dan maar het land. Ga zitten op de troon. Ik ga wel aan 

de kant. 

5. Ridder Martijn en Ridder Koen moesten toen regeren. Wat was er veel te doen. 

Steeds dat gezeur, steeds wat aan de hand. En de koning? Die lag voortaan op het 

strand. 

 

- we maakten ook kennis met een leuk versje over een stoere ridder zonder vrees. 

O ridder zonder vrees, 



wil jij de zeven draken 

een kopje kleiner maken? 

 

Prinsesje Pimpelmees, 

ik zal de draken even 

doen sidderen en beven! 

 

O ridder zonder vrees, 

als jij hun vuur kunt blussen, 

zal ik jou zeker kussen 

 

- we gingen vrijdag ook lekker relaxen bij Eva.  

- hiermee is ons project voorlopig afgewerkt (zie mededelingen). 

 

prettig weekend en tot binnen 2 weken! 

Groetjes, 

Ilse 

 

 

Agenda: 

 

 

● zwemkalender:         

    2/2    -  10 u - 11u 

    9/3 10 - 11 u 

    20/4       10 - 11 u 

    8/6         10 u - 11 u 

    22/6    10 u - 11 u 

● 6 en 7 februari: oudercontact. Ik hang binnenkort een lijst aan de deur.  

● donderdag 9 februari: gaan paardrijden bij Clara-Belle (wie nog kan rijden mag 

zijn/haar naam noteren op het bord aan de klas) 

● 21 en 23 februari: grootoudersfeest in de namiddag  (info volgt nog) 

● 9 juni: rollebolle 

● 19, 20 en 21 juni: mierekamp (meer info volgt) 

● 22 juni: verhaleneiland 

● 28 juni: uitstap naar kinderboerderij ‘de campagne’ in Drongen. 

 

 

 

 

Belangrijke mededelingen: 

 

- Het grootouderfeest nadert met rasse schreden. In het vakje van elke kleuteroudste 

ligt een briefje om in te schrijven. 



- Graag inschrijven voor het oudercontact aub! 

- Denk eraan! Donderdag is er zwemmen. We hebben nog 1 auto te kort om te rijden. 

Wie ziet het zitten? Alvast heel erg bedankt! 

- Ons ridder - en prinsessenproject is nog niet helemaal afgesloten. Aangezien we nog 

naar de paarden bij Clara-Belle op bezoek mogen maar ook omdat de kinderen erg 

graag een kasteel willen bezoeken. Nu leek het ons echt te koud om in kastelen rond 

te huppelen. Daarom hebben we de kinderen beloofd dat, wanneer het wat warmer 

wordt, we naar een kasteel gaan. Waarschijnlijk zullen we het project dan nog een 3-

tal dagen weer opnemen. Eens kijken wat is blijven hangen, het toneel dat we 

donderdag wilden doen kan dan ook gespeeld worden, het bezoek zelf en enkele 

liedjes en versjes herhalen en wie weet op het forum brengen. We houden jullie 

alvast op de hoogte! 

 

 


