
Week van 09 tot 13 januari 2017 

 

Project:  

 

 
 

- we maandagmorgen een heleboel te vertellen hadden? We splitsten de praatronde in 

2. Een deel voor en een deel na de speeltijd. 

- er leuke dingen uit de kring kwamen? Meerten had een uiltje ( of is het een 

papegaai?)geknutseld. Nina bracht een leuk gezelschapsspel mee en Fien bracht 

een tof verhaal mee. Lize had voor heel wat kindjes een cadeautje gemaakt. Ze had 

net niet genoeg tijd gehad om dat voor iedereen te doen. We konden onmiddellijk 

aan de slag :-) 

- we maakten met strijkparels nog enkele cadeautjes. Zo kan iedereen iets krijgen. 

 
 

- We voor de eerste keer een moet-opdracht kregen? We moeten deze week allemaal 

1 tekening tekenen met stift en inkleuren met wasco. Vooraf bedenken we al wat we 

willen tekenen. Moeilijk hoor! De resultaten hangen aan ons prikbord voor de klas. 



 
- aan de lange knutseltafel legde Meerten uit hoe je een uiltje kan maken. Heel wat 

kinderen gingen aan de slag. Ik hielp helemaal niet mee (enkel de oogjes en snavel 

plakte ik achteraf met sterke lijm vast). 

 
- Per 4 speelden de kinderen ‘boomgaard’. Af en toe speelde ik een stukje mee maar 

de meeste kinderen konden het spel al zelfstandig spelen. 



 

 
- we onze kerstspullen uit de klas haalden? De kerstboom werd geplukt. Kerstmis is 

jammer genoeg alweer voorbij. Op naar volgend jaar :-) 

 
- het echt wel rustig was in de klas? 

- We dinsdagmorgen bezoek kregen van An? Ze kwam deze voormiddag meedraaien 

zodat we elkaar rustig kunnen leren kennen. 

- we ook 3x gingen turnen bij Eva? Doordat kleuter 3 op sportklassen was, mochten 

we donderdag nog een keer extra turnen. We speelden met ballen, krantenpapier, 

deden een omloop... 



 
- we tijdens de kijkkring probeerden meer te weten te komen over een onderwerp door 

vraagjes te stellen. (bv. Ik zie iets roods en dan mogen de kinderen vragen stellen). 

Dat was duidelijk te moeilijk en daarom veranderden we de kijkkring wat. Elk om 

beurt mocht iemand een vriendje beschrijven. De andere kinderen probeerden te 

raden over wie het ging. Dat viel heel wat beter mee :-) 

- we naar aanleiding van een liedje dat Luca Pina kende (broeder Jacob) nog enkele 

klassiekers zongen ( in het bos, de kikkertjes, in een klein stationnetje,... ) 

- we onze sjaals vergeleken? Welke sjaal is kortst - langst - langer dan - korter dan. 

We legden ze van lang naar kort. 

 
- we tijdens de luisterkring verder keken naar ‘de sneeuwman’. We letten vooral op de 

prachtige muziek en merkten dat er verschillende ‘soorten’ muziek bestaan. Vrolijke 

muziek, spannende muziek, dromerige muziek (slaapmuziek genoemd door de 



kleuters). Hoe voelen we ons als we deze muziek horen? Moeilijk om uit te leggen 

hoor! (youtube - the snowman) 

- we heerlijke gele pudding maakten met daarbovenop een sneeuwvlok (ïle flôttante). 

Ik vond het alvast heerlijk maar die mening werd niet door iedereen gedeeld :-). 

 

 

 
 



- er heel wat kinderen kleurplaten moesten afwerken? Bij het doornemen van de 

blauwe lades bleken nogal wat kinderen te grossieren in onafgewerkte tekeningen. 

Gelukkig kunnen onze kinderen al echt flink werken. 

 
- er nog eens geschilderd werd. Hoewel de kinderen daar in principe altijd kans toe 

krijgen, valt het me op dat er weinig kinderen zijn die vragen om te schilderen. Maar 

zien schilderen doet schilderen, nietwaar :-) 

 
- We samen met Andreas (stagiair Evelien) per 4 een pittig parcours mochten 

afleggen. Er kwamen heel wat bezwete gezichtjes terug in de klas :-) 



 
- An ook vrijdagvoormiddag in de klas kwam. Dat kwam goed uit want nu konden we 

starten met de cito testjes. In kleine groepjes kwamen kinderen mee naar een 

klaslokaal. Daar moet iedereen op een bankje zitten en doen we een paar ‘spelletjes’ 

(lees: oefeningen). De testjes van vandaag waren taal testjes. Binnenkort doen we 

ook nog de reken testjes. 

- we vrijdag ook naar de relaxatie gingen bij Eva? We werkten rond de winter. 

 
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.  

● 21 en 23 februari: grootoudersfeest (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: 

 

- An zal er maandag alvast met scheurende schoenzolen kunnen invliegen. We 

hebben namelijk al een eerste project voor het nieuwe jaar. We zullen een 2-tal 

weken werken rond 'ridders en prinsessen'. We zullen het wel beknopt moeten 

houden aangezien ook het grootoudersfeest met rasse schreden nadert. 

Hoe ontstond het idee? 

Maandag, tijdens de praatronde, vertelde Jérôme over een uitstap naar het 

riddermuseum. Hij vertelde enkele details waarbij hij vermeldde dat er ook een 

legerjeep te zien was. Ik vroeg of ridders al met jeeps reden en de tongen kwamen 

los. De één was overtuigd van wel, de andere wist zeker dat ze op paarden reden en 

nog een ander meende te weten dat ze ook vliegtuigen hadden. En zo ontstond ons 

project. Vooraleer de meisjes de wenkbrauwen konden fronsen, vroeg ik met wie 

ridders soms trouwden. Toen dat prinsessen bleken te zijn, was het enthousiasme 

niet meer te stuiten . 

Maandag mogen de kinderen hun spulletjes meebrengen. Dat geeft jullie een 

weekend te tijd om samen met je deugniet op zoek te gaan naar een boekje, 

speelfiguurtje,... .Het verhoogt echt de interesse als de kinderen zelf iets kunnen 

bijdragen (maar lukt dat niet dan moet je je natuurlijk niet ambetant voelen). 

Zoals altijd zeker NAAMTEKENEN en geen waardevolle voorwerpen meegeven aub. 

- Mocht het maandag of de daaropvolgende dagen sneeuwen, dan mogen de kinderen 

sledes meebrengen. Bij vorst vinden de kinderen het leuk om te glijden. We zorgen 

dan voor enkele plekjes op de speelplaats waar dit kan. Enkel de kinderen MET een 

(fiets)helm mogen glijden.Breng dus gerust een helm mee. 

 

 

Geniet van jullie weekend en denk eraan, volgende week komt An in de klas! 

Groetjes, 

Ilse 

 

 

 


