
Week van 22 tot 26 mei 2017 

 

Project: maquette 

 

 
 

- nogal wat kinderen naar circus tiktak gingen? Er werd tijdens de praatronde 

heel wat over verteld! 

- we een maquette in de klas kregen? Ze was gemaakt van lego. Na even 

nadenken (en raden), zagen we dat het een maquette van de klas was. 

 
- we speelden een spel met de maquette. Om beurt mocht iemand een tolletje 

verstoppen in de klas. Daarna legde hij in de maquette een blauw figuurtje op 

de verstopplaats. Een tweede kindje keek op de maquette waar hij moest 

zoeken en vond zo vlot het tolletje terug. Een echte topper hoor! 



 
- Na onze drukke diplomaweek mocht het deze week wat ontspannender. We 

kregen geen moetopdracht (ook al omdat het maar een halve week klas is). 

Wel konden we in verschillende hoeken zelfstandig aan de slag. Zo konden 

we: 

- buiten zelfstandig kleien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- tamponeren met sjablonen. 

 
- flesje vullen in de waterbak 

 
- moddersoep maken 

 



 
- of gewoon binnen een hoekje kiezen…. 

 

 
 

 



- Ook Sabine, de logopediste, kwam langs om de kinderen verder te screenen. 

 
- ondertussen deed ik individuele spelletjes met de kinderen (oa. rangschikken, 

logische volgorde, kleuren herkennen,...) 

 
- Dinsdag mochten we buiten sporten bij Eva. Ondertussen nam ik nog de 

laatste kindjes mee voor de cito taal (vandaar geen foto’s ;-)) 

- Tijdens de kijkkring bekeken we ons lijfje. Hoe zat alles nu vast? Waar 

hangen onze armen aan vast? Hoe wordt het hoofd aan de buik gehangen?... 

We probeerden ook de positie te beschrijven. Bv. de ogen zitten in het hoofd 

of de neus staat tussen de ogen en de mond. Heel moeilijk voor ons. Als ik 

vroeg ‘waar staan de ogen’? dan was het antwoord bijna altijd ‘Daar’ :-). 



 
 

- Daarna tekenden we onszelf 

 

 
 

 



- na de middag speelden de kleuterleidsters toneel voor ons. Het ging over een 

kindje dat op circusbezoek ging...Daarna mochten de kinderen het toneel 

naspelen. 

 

 
- We konden buiten op 2 grote bladen tekenen. We moesten alleen afspreken 

met elkaar wie waar zou tekenen. Sommige kinderen maakten samen een 

geheel. Mooi hoor! 



 
- er werd een rups gevonden. 

 



 
- elke avond, na het opruimen mochten we nog een kwartiertje naar het 

reuzenkasteel. Daar aten we eerst ons stukje fruit om daarna nog wat te 

klimmen, klauteren en glijden…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- We dachten goed na over een nieuw project. We hebben 2 grote 

kanshebbers: kikkers en boten. We besloten te stemmen. Iedereen kreeg een 

blokje en mocht dat bij zijn keuze leggen... 

 
 

Wat bleek…. we zitten met een ex- aequo…. Maandag zijn ook Jérôme en Musa 

weer van de partij. Zij kunnen dus de doorslag geven. Blijft het gelijk dan hakt An de 

knoop door. We zullen hoedanook ons best doen om beide projecten aan bod te 

laten komen…. 

 

Geniet nog van het heerlijke weekend! 

Groetjes, 

Ilse 

 

Agenda: 

  

- zwemkalender: donderdag 1/6 . Wie ziet het zitten om te rijden? We hebben nog 

maar 3 chauffeurs... 

                         donderdag 15/6     

- donderdag 26 en vrijdag 26 mei: geen school, OLH-Hemelvaart + brugdag 

- dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei: oudercontact 

- 6 juni: mierekampvergadering om 20 u in de forumzaal!!! 

- 9 juni: rollebolle 

- 19, 20 en 21 juni: mierekamp  

- 22 juni: verhaleneiland (St-Jozefsinstituut) 

- 28 juni: uitstap  

 

Belangrijke mededelingen: 

- wie graag op mierekamp wil/kan meehelpen mag de ingevulde lijst afgeven aan An. 


