
Week van 13 februari tot 17 februari 2017 

 

Project: grootoudersfeest 

 

 
 

 

- we de ganse week werkten rond het grootoudersfeest??? Haast alle momenten 

werden ingevuld door knutselen, passen van de attributen, en repeteren, repeteren 

en nog eens repeteren…. (en daardoor zijn er ook heel weinig foto’s getrokken) 

 

 

 
- Alison (stagiaire kleuteronderwijs) op bezoek hadden in onze klas? Ze kwam dinsdag 

turnles geven… 



 

 
 

- we toch een moetopdracht kregen? We moesten blokken exact moesten leggen 

zoals op het voorbeeld stond aangegeven. 

 

 
- we een liedje leerden voor onze oma’s en opa’s? Zij kunnen volgende week op het 

grootoudersfeest onze zangtalenten bewonderen. 

 

 

- we in onze poppenhoek toch enkele opa’s en oma’s op bezoek hadden? 



 
 

 

- het dinsdag ‘hartjesdag’ was?? Wie dat wou kon iets knutselen en/of kleuren 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- het dinsdag en woensdag heel mooi weer was? We mochten terug buiten spelen op 

ons terrasje en krijten. Het deed deugd om weer in de buitenlucht te spelen! 

 



 

 
- even hebben stilgestaan bij bloembollen? Anna had Narcissen mee en daar had ik 

enkele vragen bij… Hoe zien ze er uit onder de aarde? Wat is een bloembol? Hoe 

ziet een bloembol er uit aan de binnenkant? Kan een bloembol ook groeien zonder 

aarde en enkel met water (dit gaan we ook effectief testen)? 

 

- we woensdag turnen hadden bij Eva? 

 

 
- ik op woensdag net voor de middag heel even kan ‘toveren’? Deze keer hield ik een 

t-shirt op een pot gevuld met water. Als ik dan de pot (met water) omdraaide, kwam 

er  tot onze grote verbazing geen water doorheen de t-shirt!!! 

 

 



 
 

- ook op donderdag Alison terug in de klas was? Ze nam enkele kleuters apart om 

samen een smoothie te maken voor ons allemaal. De rest van de dag moesten we 

terug repeteren en nog eens repeteren….. 

 

 

 
- er vrijdag de eerste generale repetitie op het programma stond? Alle kleuters 

verzamelden in de forumzaal en alles werd na elkaar gebracht. Een vermoeiende en 

spannende voormiddag! 

 

- vrijdagnamiddag yoga was bij Eva? Dat was het ideale moment om met de helft van 

de klas ict-vaardigheden te oefenen: namelijk educatieve spelletjes op de tablets…. 

          



 
 

 

                                          

Nog een fijn weekend en maandag staat Ilse terug in de klas…. 

 

Groetjes, 

An 

 

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 

● di 21 en do 23 februari: grootoudersfeest in de namiddag   

● vrijdag 24 februari: carnaval in school  

● 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: 

 

- willen jullie de nodige kledij voor het grootoudersfeest maandag meegeven met jullie 

kleuter? Alvast bedankt!!! 

- Volgende week komt Alison (stagiaire kleuteronderwijs) terug naar onze klas op 

dinsdag en donderdag. Dit zijn nog voorbereidende dagen om dan na de 



krokusvakantie de klas van ons over te nemen (maar wij blijven natuurlijk aanwezig 

hé) 

- willen jullie de brieven van het CLB invullen en terug afgeven aan Ilse? Dank u…  

 

 

 

 


