
Week van 27 tot 31 maart 2017 
 
Project: 
 

 
 

- De laatste 2 eieren van kleine raaf ook uitgekomen zijn? Kleine raaf heeft nu 5 
kuikentjes. 

- ze heel hard piepten van de honger? We besloten zaadjes te gaan kopen in de 
aveve. 

 
- de aveve gesloten is op maandagvoormidag?....... wij niet :-) 
- er gelukkig kippen rondlopen voor de winkel. We zagen hun kam en lel en merkten 

op dat niet alle kippen hetzelfde kleur hebben. 



 
- het deze week prachtig weer was? Eindelijk konden we weer volop genieten van ons 

terras en van het reuzenkasteel! 

 



 
- we figuren tekenden in zand? 

 
- we gingen schaduw tekenen? Er werden creatieve manieren en houdingen 

gevonden om aan de slag te gaan…. 



 
 

- we dinsdag niet in de klas speelden? Eerst gingen we turnen bij Eva. Dat gebeurde 
deze week buiten omdat klas 5 en 6 de forumzaal nodig had om te oefenen voor de 
GVR. Daarna kwamen studenten van het 4de middelbaar activiteiten doen met ons. 
We werden groene, bruine of blauwe kabouters. Er was een doorschuif met 3 
spelletjes. We konden zingen, knutselen en naar een verhaal luisteren met 
aansluitend een kleurplaat inkleuren.  

 



 
Na de middag mochten we naar de GVR kijken. Het was zo mooi en spannend dat we vlot 
tot 15 u konden luisteren. Nog snel een stukje fruit bij het reuzenkasteel en de dag zat er 
alweer op! 

 
- we woensdag gingen ijsglibberen? Jullie zagen al wat foto’s en een filmpje (dank je 

wel Stefanie en Birger) 

 



- we een stappenplan kregen om zelf te zaaien? We moesten 6 stappen volgen. 
1) neem een potje 
2) vul het tot de helft met aarde 
3) doe er zaadjes op 
4) neem nog een schepje aarde en doe dat bovenop de zaadjes 
5) doe water op de zaadjes 
6) zet het potje op je symbool op de vensterbank 

 
 

- het aardig lukte bij de meeste kinderen? Eentje had voor de zekerheid een 
dubbeldekker gemaakt (aarde - zaadjes - aarde - zaadjes - aarde) :-) 

- we ook een moetopdracht kregen? Met clics of steekparels bouwden we bloemen na 
(met voorbeeldprent). Iedereen was mooi op tijd klaar! 



 
- we kunnen telefoneren op ons terras (dan je wel Janina)? Het is in elk geval een 

topactiviteit! 

 
- er heel wat gedanst werd op ons podium? 



 
- we op donderdag gingen turnen ipv op woensdag? 

 
- we getalbeelden probeerden te herkennen met gebruik van eierdozen? 



 
- Nel een konijnenmasker meebracht naar de klas? Daarop wilden heel wat kinderen 

ook zo’n masker maken. Onder de deskundige begeleiding van Nel gingen ze aan de 
slag. Ik hielp helemaal niet mee... 

 
- Nancy vrijdagmorgen de klas even over nam? Ik moest naar de dokter met mijn 

dochter. De kleuters vonden het super om Nancy nog even terug in de klas te zien. 
- We het spel little coörporation speelden. Het was best wel even geleden dat het uit 

de kast kwam. Vraag gerust aan je kleuter hoe het spel gaat. 



 
 
 

- We na de vakantie een nieuwe kleuter in onze klas verwelkomen? Zias komt van 
kleuter 1 naar onze klas over. Welkom Zias!!! 

 
 
Agenda: 

● zwemkalender: donderdag 
20/4       10 - 11 u (We zoeken nog vervoer!!! Graag de naam 

op het bord (of een mailtje) als jullie kunnen rijden! Alvast bedankt! 
1/6         10 u - 11 u 
15/6    10 u - 11 u 

● donderdagnamiddag 20/4 houden we een verkeersatelier met de hele school (genre 
vlaamse kermis). Mensen die het zien zitten om een oogje in het zeil te houden bij 
onze koters zijn zeer welkom! Het is de bedoeling dat de kinderen zelf op zoek gaan 
naar een activiteit maar dat loopt nog niet bij iedereen zo vlot. Even helpen 
begeleiden kan wonderen doen... 

● 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 start Zias (kleuter 1) bij ons in de klas. Welkom Zias! 
- We starten na de vakantie met een schoolproject rond verkeer.  
- Graag een extra inspanning om op tijd op school te komen. Deze week starten we de 

turnles met respectievelijk 14 en op donderdag met 11 kinderen…. 
 



Ik wens iedereen alvast een deugddoende tijd met zijn hummeltje! Denk eraan, veel ravotten 
is de boodschap maar op tijd naar bed is minstens even belangrijk! Zo kunnen we goed 
uitgerust aan ons laatste deeltje 2de kleuter starten. 
 
Groetjes, 
Ilse 


