KLASNIEUWS 31
Ik neem jullie graag mee doorheen onze ontdekkingstocht in de gele klas!

Onze driedaagse schoolweek stond in het teken van Moederdag. De kinderen knutselden
erop los, en oefenden een versje speciaal voor hun lieve mama. De kleintjes lieten me eraan herinneren dat ze ook een papa hebben maar ook hen zijn we niet vergeten. Dat is
voor later. Ook het thema dokter bleef nog even in de klas leven tot woensdag.

Er is er eentje jarig, hoera!
Op woensdag vierden we de verjaardag van Thias. Hij werd dan ook verkozen tot Koorddansertje
van de dag. Op zijn dagje bouwden we een feestje in de kring, speciaal voor hem! We zongen, dansten en gaven een heleboel knuffels en kusjes. Ons feestvarkentje blies drie kaarsjes uit en verraste
ons met een heerlijk fruitbuffet. Supertof en superlekker! Dankjewel mama en papa om dit mogelijk te
maken.

Bloedonderzoek
Na het maken van siroop en het sorteren van pillen mochten de kinderen gaan experimenteren met kleurwater, watjes, pincetten
en pipetjes. Ze voerden als het ware een bloedonderzoekje uit. Bovendien leerden ze de absorberende functie van watjes kennen.
En om proper te kunnen werken, probeerden de peuters handschoentjes uit. Ze vonden het alvast heel leuk om te doen!

Pleisters plakken
Jules is bijna genezen. Om de wondjes van zijn windpokken volledig te laten genezen, hebben we pleisters. De ukjes plakken
pleisters op de verschillende lichaamsdelen van Jules. En af en toe verschijnt er een plakkertje op de armen of benen van de
vriendjes. Plots heeft iedereen pijntjes precies. Leuk om hiermee aan de slag te gaan in de kring. De peuters draaien aan het rad
en kijken waar een pleistertje moet komen.

Proefbuisjes
Aan de werktafel werd er een fijn werkje aangeboden. Eerst verzamelen van een heleboel verschillende ingrediënten (= gekleurde
bolletjes) om deze vervolgens te gaan samengieten in de proefbuisjes en deze dicht te draaien. De klus was in één, twee, drie
geklaard. Dikke pluim voor jullie gele klassertjes.

Fruitbrochettes/ Vrij bewegen
We kunnen ook heel wat doen om niet ziek te worden. Zo leerden de kindjes dat sporten en gezond eten heel goed zijn voor het
lijfje. We maakten er alvast werk van! In het zaaltje mochten de kinderen vrij bewegen en in de klas maakten we lekkere en vooral
gezonde fruitbrochettes. Hmmm heerlijk!

Verstrooide professor
De dokter heeft een hele verzameling kaarten met daarop prenten om patiënten informatie te geven. Maar hij heeft deze toch wel
pardoes op de grond laten vallen zeker.. Gelukkig springen de kleintjes te hulp. Ze gaan op zoek naar dezelfde kaarten en leggen
deze mooi per twee bij elkaar. Spelenderwijs leren ze woordenschat over het miniprojectje.

Dokter/ dokteres
De vriendjes zijn volop bezig met zichzelf aan het ontdekken. Ook hun geslacht komt ter sprake al is dat nog niet altijd even duidelijk voor iedereen. Met dit kleine spelletje probeerde ik hun twijfels bespreekbaar te maken in een kringmomentje. Heel schattig
hoe ze elkaar helpen. Wie moet zijn blokje bij de dokter leggen en wie bij de dokteres?

Moederdag
Speciaal voor onze mama brachten we heel wat tijd door aan de knutseltafel. Hier enkele sfeerbeeldjes die nog niet eerder werden vertoond.

Buitenspelen is reuzefijn

Poetsplanning


26/05 ouder(s) Olivia en Camille Martyn



9/06 ouder(s) Kitana Devriese

Vrije dagen


21/05 vrije dag (Pinkstermaandag)

Evenementen


23/ 06 koorddanser danst

Zomervakantie


30/06 vanaf 12u10 tot en met 2/09

