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

Hieperdepiep hoera!
Deze week telde alweer een dagje minder maar wij gingen alvast in stijl van start. We vierden feest!
Net iets waar de kinderen dol op zijn. Ze zingen de hele dag door de gekste versies van onze verjaardagsliedjes en spelen het gebeuren na tijdens hun spel. Joepie, ook de jarige Kitana genoot met
volle teugen. Ze beleefde volop het spektakel in de kring, speciaal voor haar. Een kusje en een knuffel nam ze er met plezier bij. En al dat zingen en dansen is volledig haar ding. Gelukkige verjaardag
lieve meid! En een dikke dankjewel voor de lekkere cakejes. Ze vielen heel erg in de smaak bij onze
deugnietjes.

Schrijfkriebels
Vanaf dinsdag stonden de auto’s wat extra in de kijker. Enkelen hiervan werden voorzien van wasco’s. Aan de kinderen om volop
rond te toeren met de voertuigen en hun weg op papier te tekenen. De kinderen vinden dit zeer fascinerend hoe hun bewegingen
geïllustreerd worden op het papier. Terwijl ik het stiekem fantastisch vind hoe ze hun schrijfbewegingen aanwakkeren. Beide partijen tevreden en plezier verzekerd! En voor wie wat meer uitdaging wil, kan gebruik maken van de aangegeven parcours. Wie zal
er de eerste zijn? Misschien wel de vrachtwagen in de verte.

Wegenwerken
De kleintjes maakten deze week kennis met domino. Ze zagen heel wat getalbeelden aan zich voorbijgaan maar uiteraard stond
experimenteren met wegen bouwen op de voorgrond. Natuurlijk polsten we even naar hun telvaardigheden door hen hiervoor wat
te prikkelen. Goed gedaan vriendjes! De auto geraakte telkens opnieuw op zijn bestemming zonder in het water te sukkelen. En
weet je wat het mooiste is van al? Na de begeleide activiteit bouwen de peuters zelfstandig verder. Fantastisch!

Carwash
Van al dat rijden werden de voertuigen vies, zeker wanneer ze door de modder raceten of werkten. Geen nood, de peuters stonden paraat om de auto’s een flinke poetsbeurt te geven. Al was het spelen in de modder ook wel heel erg leuk!
In het zaaltje hielden we ook een carwash. Eentje om van te genieten. De helft van de kinderen werd omgetoverd tot auto’s terwijl
de overige hen deed genieten van rustgevende en zachtaardige aanrakingen. Ze spoelden de auto met de tippen van hun vingers,
wreven de auto in met ronddraaiende bewegingen van de wijsvinger, spoelden de auto af met de vlakke hand en streelden hen in
met wax. Daarna gingen we omwisselen want voor wat hoort wat.

Rollebollewiel
Het meest opvallende kenmerk van een auto zijn de wielen. Een tikje en ze gaan aan het rollen. Ook deze kartonnen buizen doen
dat. De kinderen gingen hiermee aan de slag. Ze probeerden buizen te stapelen, te rollen, erdoor te kijken en aan te trekken. Er
ontstonden hele leuke taferelen!

Misschien ietwat stereotiep maar de meisjes hadden weinig interesse voor de wielen. Totdat er lintjes bij kwamen kijken. Ze weefden liever de touwen doorheen de buizen. Tof gedaan!

Onze vriendjes zijn niet altijd zo stereotiep hoor, hier enkele leuke bewijzen!

Rollende knikkers
Aan de knutseltafel gingen de kinderen na het kiezen van twee verfkleuren zelfstandig aan de slag met de knikkerdoos. Ze konden
dit al heel goed alleen. Wat een behendigheid! Deze activiteit is dan ook zeer geliefd bij de kinderen.

Fijne motoriek
Om de kinderen te prikkelen is er soms weinig nodig. Een rolletje, een hoopje rietjes, wat tijd om samen te ontdekken/ uit te proberen en ze zijn vertrokken. Wat een flinke kadés!

Rijst
Deze week kwam er aan de ontdektafel een nieuw aanbod: rijst. De kinderen gingen al snel
spontaan gaan experimenteren. Vullen, legen, scheppen, strooien, wrijven,.. Algauw ontstond
het idee om rijstballetjes te gaan maken. Zomaar rijst in een ballon was wat slapjes dus haalden we er plastic zakjes bij om te vullen en te overtrekken met ballonnen. Wat een enthousiasme en wat een trots bij hun afgewerkt balletje.

En natuurlijk trokken we naar buiten om onze balletjes eens uit te testen. Al hadden ze nadien een wasbeurtje nodig.

Nog enkele sfeerbeelden
De autobus

Poetsplanning


9/06 ouder(s) Kitana



23/06 ouder(s) Liam en Tanisha (grondige poetsbeurt)

Evenementen


23/ 06 koorddanser danst

Zomervakantie


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

