
Week van 7 tot 11 november 2016 

 

Project: 

 

 
 

- we maandag heel blij waren met onze pantoffeltjes aan de voeten? 

- het omwisselen echt wel vlot loopt? Hopelijk kunnen we het zo houden… 

 
- we elkaar heel wat te vertellen hadden tijdens de praatronde?  

- we begonnen met onze eerste echte vrije tekst voor in ons vrije tekstenboek? 



 
- we proberen om te tekenen met stift en in te kleuren met potlood? 

 
- we nieuwe spulletjes kregen voor bij de plasticine en in het poppenhuis?  



 

 
- we konden strijkparelen? 

 
- we een spel speelden rond begrippen? Elk kind kreeg een vraag 

voorgeschoteld. We probeerden dan uit te voeren wat gevraagd werd (bv. 

maak een toren van 3 blokken of zet een pony op de toren,...) 



 
- enkele kinderen zelfstandig domino speelden? Het lukte echt al heel goed 

hoor! 

 
- enkele kinderen spontaan poppenspel speelden met hun zelfgeknutselde 

dieren? 

 
- we tijdens de kijkkring een tafelpoppenspel zagen over de 3 biggetjes?  



 
- we daarna het verhaal van de 3 biggetjes terug chronologisch rangschikten? 

 
- de kinderen daarna zelf het verhaal na speelden? 

- we probeerden te raden wat Ilse uitbeeldde? Grappig hoor! 

- we gingen turnen bij Eva? Vanaf nu gaan we turnen op dinsdag en 

woensdag. 

 
- We toverspiegel speelden? 

- enkele kinderen zelf een dansje in elkaar probeerden te boksen? Hoewel het 

leuk was, besloten we dat een beetje hulp van enkele oudere kinderen 

welkom zal zijn. 



 
- Leon, Anna en Jérome een nieuwe schoenenkast ontwierpen? Eerst 

bedachten we met de klas hoe we het zouden aanpakken daarna tekenden 

Leon, Anna en Jérome het ontwerp. We maakten er voor alle zekerheid 2. 

Een ronde kast (maar wat als ze omrolt?) en een rechthoekige.  Het is de 

bedoeling om de kast binnenkort, samen met Wim, te maken. Hij mag kiezen 

welk ontwerp het best is :-)  

 
- We moesten natuurlijk even controleren hoeveel plaats we hebben voor de 

kast. Hoe gaan we dat meten? 



 
- onze kindjes van de dag het uitstekend deden? Ze zorgen voor al onze 

kalenders, delen koek en fruit uit, doen klusjes en mogen eerst in de ‘eettrein’ 

staan. 

- we op donderdag onze bouwplannen bespraken met Wim? Hij ziet het 

helemaal zitten om, samen met ons, de kast te bouwen! Hoera!!! 

 
- we hier en daar nog een vrije tekst bij een tekening schreven? 

- we de verjaardag van Ute vierden? Ze werd 4 jaar! Proficiat meid!  



 
- we gingen zwemmen? 

 
Geniet alvast van het verlengde weekend! 



Groetjes, 

Ilse 

 

 

Agenda:  

 

- zwemkalender:         

    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 11 november: wapenstilstand (vrije dag) 

- woensdag 7 december : pedagogische studiedag  

- 26 december t.e.m. 8 januari : kerstvakantie  

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

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

 

 

Belangrijke mededelingen: 

 

- De kinderen kregen hun tekeningen mee naar huis. Bij het zelfstandig 

tekenen gebruiken de kinderen kladpapier. Schrik dus niet als er bedrukte 

blaadjes tussen de tekeningen zitten. Af en toe vinden de kinderen de klad 

zijde interessanter dan de witte. Vandaar de uitgeknipte figuurtjes of 

ingekleurde kolommen :-). Mochten jullie tijd hebben is het zeker interessant 

om SAMEN MET je kleuter de tekeningen te bekijken. Je zal zien hoe trots ze 

zijn. Het stimuleert kinderen om te blijven tekenen. 

- Donderdag starten we met een project: SINTERKLAAS (wie had dat gedacht 

:-)). Ik heb het deze week nog wat tegengehouden maar het enthousiasme is 

enorm. Volgende week kunnen dus sint spulletjes meegebracht worden. 

Vergeet vooral niet te naamtekenen! 


