
Week van 16 tot 20 januari 2017 

 
 

Project:  Ridders en prinsessen 

- we maandagmorgen een heleboel spullen meehadden naar de klas? We bekeken 

alles en gaven het een plekje in onze klas. 

 
- we bezoek kregen van een klas uit het Sint-Jozefsinstituut? Ze kwamen ons klasje 

even bekijken om hun GIP (Geïntegreerde proef) te kunnen maken. Eind juni komen 

ze dan terug met hun verhaleneiland. 

- we een stagiair hebben deze week in de klas? Hij heet Lowie en zit in het zevende 

jaar in Campus Reynaert. Deze week komt hij helpen in onze klas. 

- We terug een moet-opdracht kregen? Iedereen moet in de loop van deze week een 

puzzel maken. Het enthousiasme was eerst heeeeeel ver te zoeken want onze klas 

ligt vol met leuke spulletjes, veel leuker dan puzzelen…. 

 

 
- we leerden een kasteel tekenen(op onze borden met krijtjes)  met vierkantjes, 

rechthoeken en driekhoeken???De resultaten waren heel leuk om zien. 



-  
- onze klas in een kasteel wilden veranderen? Daarvoor stempelden we bakstenen op 

behangpapier om het daarna op te hangen. 

We bekeken (tijdens de kijkkring) ook een paar filmpjes om te leren hoe kastelen 

ontstonden en we zagen dat er heeeeel veel verschillende kastelen bestaan. 

Kastelen hebben een poort, soms brug of ophaalbrug, kantelen, bestaan nu uit 

steen, hebben soms water rond zich soms ook niet. 

 
- we in zand mochten tekenen? Vrijdag zagen we een fimpje van iemand die 

tekeningen maakte in het zand. We legden wat zand op de lichtbak en konden zo 

ook mooie tekeningen maken 

 

 
 

- we dinsdag en woensdag turnen hadden bij Eva? 



 
- we rijmwoorden zochten op kasteel, kantelen, zwaard, kroon, prinses. Niet zo evident 

waardoor er heel grappige antwoorden tevoorschijn kwamen. 

- Anna dinsdag jarig was??? Haar mama kwam naar de klas met een drankje en een 

hapje. Dank je wel!! 

 
- We een kartonnen prinses en ridder in de klas hebben? Dat stond op hun 

verlanglijstje, we moesten enkel het haar van de prinses afwerken met wol en de 

ridder z’n schild en zwaard afwerken. (de kleuters vonden het boeiend om in enkele 

seconden tijd van jongen naar meisje te kunnen veranderen en omgekeerd) 

 
 

- we onder andere een verhaaltje hoorden over Ridder Bodobert die op avontuur 

moet? Hij moet een jonkvrouw redden want de draak eet 1 keer per jaar een 

jonkvrouw op. Ridder Bodobert had gelukkig zijn lievelingseten mee, namelijk 

poffertjes, en kon de jonkvrouw ruilen voor een zak poffertje. Veel kleuters wisten 



niet wat poffertjes waren dus hebben we er donderdag klaargemaakt. Ze vielen ook 

bij hen duidelijk in de smaak. 

 
 

 
- prinsessenkronen, -hoeden gemaakt hebben? (Voornamelijk de meisjes dan) Elke 

kleuter koos zijn of haar kroon/hoed en welke materialen ze wilden gebruiken. De 

zwaarden staan volgende week op het programma. 

 

 
 

- we prinsessenkleedjes gesorteerd hebben van groot naar klein en daarna een 

spelletje speelden: welke jurk is er weg: de grootste, de middelste of de kleinste. 



 
- er een spelletje (van Nina) gespeeld werd met Lowie: dier op dier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- er vrijdag nog 19 kleuters moesten puzzelen? Het aanbod in de andere hoeken was 

zo fijn dat er niemand zin had in puzzelen. Helaas hadden ze dan vrijdag geen 

andere keuze meer en werd er voornamelijk gepuzzeld…. 



 
 

- we vrijdag ook naar de relaxatie gingen bij Eva?  

 

 
 

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: 

 



- 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. 

- onze dozen met papieren zakdoekjes zijn bijna op. Wie nog een doosje kan missen 

mag er gerust eentje meegeven naar onze klas, alvast bedankt! 

 

 

Geniet van jullie weekend en misschien tot straks op de nieuwjaarsreceptie. 

Maandag staat Ilse terug in de klas! 

 

Groetjes, 

An 

 

 

 

 


