
Week van 20 t.e.m. 24 februari 2017 

 

Project: grootouders 

 

 

 

 
 

 

- we deze week een spannende maar vooral feestelijke week hadden? we 

vierden wel 2x grootoudersfeest EN een carnavalsfeest! het werd een drukte 

van jewelste maar we genoten met volle teugen. Hopelijk vonden de 

grootouders het ook super! 

 
- we door de drukte onze moet-opdrachten van vorige week niet allemaal 

konden maken? Ook deze week wordt het erg druk. Vandaar… de kinderen 

die vorige week de opdracht nog niet maakten doen hem deze week. De 

andere kinderen hebben geen moet-opdracht. 

- de zenuwen bij sommige kinderen toch wat gespannen stonden? Daarom 

houden we het de rest van de week erg rustig. 

 

 

 

 

 

 

- we af en toe opa zagen passeren door het poppenhuis? 



 
 

- we konden weven op een groot weefraam? 

 

 



- we een kaartspelletje konden spelen? We hoorden dat oma’s en opa’s dat 

ook wel graag eens doen. Wij proberen een matrix te maken (zie foto’s)

 
 

- we taarten konden bakken in de zandbak?  

 
- ook bij de plasticine waren het al taarten die de klok sloegen. Daar mochten 

we niet kiezen hoe we ze versierden maar moesten we een ‘kleikaart’ volgen. 

Daarop stond hoe de taart er uiteindelijk moest uitzien. We leerden dat 

balletjes maken nog niet altijd zo gemakkelijk is

 
- we een letter/zoektafeltje kregen? we konden er 2 opdrachten doen: 



1) we zoeken met een vergrootglas wat op het blad staat (oma’s en opa’s 

dragen ook vaak een bril om dingen beter te kunnen zien) 

 
2) we zoeken de woorden OMA en OPA op een letterblad. Wie kan de juiste 

combinaties ontdekken? 

 
- het puzzelen nog steeds in de lift zit? 



 
- er ook heel wat geschilderd wordt? Het eerst nadenken vooraleer we 

beginnen is vaak nog niet zo makkelijk maar het begint al aardig te lukken. 

 
- we een keertje turnles kregen van allison? Daarbij moesten we doorschuiven 

naar verschillende bewegingshoekjes. De kinderen kregen ook een 

scoreblaadje mee in de blauwe lade. 



 
- we ook een keertje turnles kregen van Eva? Daar speelden we herkennings 

spelletjes met kaarten. Wie vindt het snelst zijn vriendje? 

- we voor de eerste keer dit jaar een brandoefening deden? We vonden het 

best wel spannend. Alles verliep van een leien dakje en na enkele minuten 

was iedereen op de plaats van afspraak. Super! 

- we een schimmenspel zagen bij Allison? Het was een leuk verhaal over oma 

en opa en de dingen die we samen allemaal kunnen doen. Daarna mochten 

nog een 4-tal kinderen verder spelen met het spel. 

 
- de kinderen met een volle sam kaart (= 12 stempels bij de fluojas) als 

beloning geschminkt werden? 

- we woensdag een erg boeiend kringgesprek hadden? Het ging over het 

verschil tussen een papa en een man en een mama en een vrouw. Maar ook 

dat mannen geen baby’s kunnen krijgen omdat zij geen kamertje in hun buik 

hebben waarin de baby’s kunnen groeien en vrouwen wel….  

- Allison na de vakantie ( dinsdag) start met een nieuw project? we willen alles 

leren over kleine raaf (onze handpop).  

- allison vertelde een verhaal over kleine raaf. 

 



 
- de kinderen al nadachten wat ze allemaal wilden, doen en weten over kleine 

raaf. er waren ook zaken die we al wisten. alles werd genoteerd en komt na 

de vakantie op de project flappen. 

- 3 kinderen uit de opleiding logistiek assistent (BuSO) in onze klas een verhaal 

kwamen voorlezen? Lotta viert carnaval bleek een grappig boek te zijn! 

 
 

 
- na het verhaal volgde aansluitend een knutselopdracht. Daarbij konden de 

kinderen kiezen tussen een prinses of een clown. Ze mochten de prent 

inkleuren behalve de rok of de strik. Daarvoor mochten ze  gekleurd papier 

scheuren en op de rok of strik plakken. Er werd super gewerkt en we kregen 

mooie prinsessen en clowns. 



 
- In de luisterkring maakten we kennis met ‘de vogeltjesdans’. een dans uit de 

tijd van oma en opa. heel wat kinderen kenden die al. We dansten en 

schudden dat het een lieve lust was! 

- Daar bleef het niet bij… na de middag hoorden we nog meer 

carnavalsmuziek! We leerden de polonaisse kennen en schudden onze 

beentjes los! we bliezen nog wat ballonnen om het feest helemaal compleet te 

maken! 



 
- Tussen alle drukte door konden we ook even genieten van wat rust bij Eva 

tijdens de relaxatie. 

- we sloten onze feestweek af met een knaller van een carnavalsfeest in de 

forumzaal! Reken maar dat we de vakantie goed kunnen gebruiken om wat uit 

te rusten! 

 



 
 

Agenda: 

● zwemkalender: donderdag 

    9/3 10 - 11 u 

    20/4       10 - 11 u 

    1/6         10 u - 11 u 

    15/6    10 u - 11 u 

● vrijdag 10 maart: geen school (pedagogische studiedag) 

● dinsdag 14 maart: medisch onderzoek  

● dinsdag 21 maart: kinderkapsalon  

● woensdag 29 maart: ijsglibberen in Gullegem 

● vrijdag 28 april: geen school (vrije dag) 

● 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: 

 

- Na de vakantie komt An weer in de klas 



- Vanaf dinsdag neemt allison de klas een weekje over. We zullen werken rond een 

project van ‘kleine raaf’. Haar stage loopt van dinsdag t.e.m. dinsdag. Zij zal voor die 

periode voor het klasnieuws zorgen. Maw. je zal pas op woensdag het klasnieuws 

ontvangen ipv tijdens het weekend. 

-  MAANDAGMORGEN  6 MAART trakteert Clara-Belle voor haar verjaardag met een 

lekker ontbijt. Je kind moet dus nog NIET ontbeten hebben. 

 

 


