
Week van 26 tot 30 september 2016 

 

Project:  

 

 

 
 

- We maandag, tijdens het forum, uitleg kregen van Tilde (mama Suki) en Suki over 

het eerste goede doel ( Togozelles) van de reuzenrun.  

- we deze week allemaal een huisje, een boompje en een mannetjes moesten 

tekenen? Het lukt al goed hoor! 

 



 
- we de verjaardag van Musa vierden? Hij werd al 4 jaar! Proficiat Musa! 

-  



- Fien onze ‘drijf - en zinkkoffer’ vond in de kast? Vooraleer we die konden gebruiken 

moest de maïstafel wel leeg. 

- Een maïstafel leegmaken superleuk is?  We ondervonden dat we met grote potten 

sneller kunnen werken dan met kleine lepels. 

 
- er een heleboel kinderen niet wisten wat drijven en zinken was? We hebben 

geëxperimenteerd met heel wat spullen. Die legden we vervolgens op het juiste blad. 

Ofwel bij drijven ofwel bij zinken. 

 
- we vanaf donderdag ook een werkblaadje konden maken over drijven en zinken? We 

moesten enkele voorwerpen in het water leggen en vervolgens tekenen als die 

bleven drijven of als ze zonken. 

- Nina een mooi zelfgemaakt handtasje meebracht? Ook Anna had een paar weken 

eerder zo’n prachtig tasje bij. Dat wilden we ook wel eens proberen te maken! 



-  
- we 2 x gingen turnen bij Eva? 

 
- We op vrijdag relaxatie kregen van Eva?  

- We op vrijdag 2 spelletjes konden spelen in de klas?  Michelle (klas 6) hielp met 

‘Bunny hop’ terwijl we bij Ilse ‘Hijs de zeilen’ konden spelen.  



 

 
 

 

- we een nieuw spel ontdekten in de klas? Op weg naar de grote school is een 

stokoud maar heel leuk en leerrijk spel. 



 
 

- Michelle ons ook een verhaal vertelde? Het ging over ‘de kunstwerken van kippetje’. 

-  

 
- we in de kijkkring het boekje van Saar bekeken? Daarin stonden telkens een vraag 

en een zoekplaat. het lukte zeer goed om alle voorwerpen aan te duiden. 



- we in de boekenkring luisterden naar een verhaal ( ‘vrienden voor altijd’) waarbij we 

hielpen meedenken om het probleem van konijn en schildpad op te lossen. Het lukte 

ons zeer goed!  

- we tijdens de luisterkring nog wat verder deden met body percussie. We kenden nog 

alle tekeningen van vorige week en volgden nu een partituur van wel 10 blaadjes 

(bewegingen)! 

- we luisterden naar gekke versjes en een heleboel liedjes herhaalden die we dit jaar 

al zongen. 

- we genoten van een toneel van de begeleiders? Ze speelden ‘wij gaan op 

berenjacht’. Spannend hoor! 

 

 

 

 



 
 

- we donderdag namiddag een doorschuif hadden. Er ging telkens een groepje 

kinderen bij Evelien (samen met enkele kinderen van kleuter 3), een groepje bij 

Nancy (aanleren van een gezelschapsspel of remediëring voor fijne motoriek) en een 

groepje bij Ilse voor schrijfdans. Na 30 minuten schoven we telkens door. het was 

zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar! 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- we heel veel puzzelden? 



 

 
- Lize een spelletje meebracht en het aanleerde aan enkele vriendjes? 

 
 

- Ellie knikkers meebracht en wij een knikkerbaan probeerden te bouwen? Op 

donderdag kwam Roan van klas 2 ons meehelpen. 



 
- We een spel ‘duo’ speelden? Daarin moeten we 2 plaatsjes zoeken die bij elkaar 

horen. 

 
 

 

 

Kortom de week vloog weer voorbij! 

 

Geniet van het weekend!  

 

Agenda 

 

- zwemkalender:  13/10 - 14 u - 15 u 

    10/11 - 14u - 15u 

    8/12  -  10 u - 11 u 

    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 

 

- vrijdag 7 oktober: bosuitstap + aansluitend atelier (wie kan helpen?) 

- zondag 9 oktober: reuzenrun 

- donderdag 13 oktober: zwemmen  

- vrijdag 14 oktober: toneel (10 u in het gildhof).  

- maandag 17 oktober: vrije dag 



- dinsdag 25 oktober: vrijblijvende babbel (hoe voelt mijn kind zich in de klas)  

- 21 en 23 februari: grootoudersfeest (info volgt nog) 

- 19, 20 en 21 juni: mierekamp (meer info volgt) 

 

 


