Tijdens het forum dansten we op het lied ‘Ik ben de wandelende boom’.
We vonden dit zo fijn dat we dit ook nog eens in de kring deden, weliswaar met maar 12 kindjes want 11 kindjes waren ziek, wat een lege kring…
Joanne was deze week onze koorddanser.
We hadden ook nieuwe helpertjes om te helpen met de jasjes in de gele
en de blauwe klas.

Marys vertelde over haar twee nieuwe hamsters: Paulien en Boulie. Ze vertelde ook heel trots dat dit
nachtdieren zijn. We gingen hierrond even op onderzoek: Wat zijn nachtdieren? En zijn alle dieren die de
kleuters opsomden wel nachtdieren?

… was maandag ziek… Ze had letterkoorts en moest zelfs letters hoesten!!
Dus gingen we zonder mevrouw het letterschildertje met de lettertjes aan de slag. We tekenden op onze leitjes eigen bedachte woorden die beginnen met de letter k, de letter p,
de letter v zoals vork, val, vis en varken, creatieve breintjes aan het werk! We dachten ook
al even na over woorden met het buikje i en o en we bouwden ook lettertorens na.
Bij Fiona mochten we langs om onze letterherkenning verder in te oefenen.
We speelden natuurlijk ook nog in de hoekjes.

Op dinsdag startten we de nieuwe eigen werktijd met onze nieuwe vervangende begeleidster in de groene klas: Welkom Lore!

Kythana bracht een magneet mee. We zochten naar voorwerpen in de
klas die magnetisch waren.

woensdag deden we een spiegeloefening met vormen. Er kwamen originele creaties uit.
Storm bracht een spel mee: ‘ Wie is het? ‘. Bij dit spel moesten we ja/neen-vragen stellen.
Dit was niet gemakkelijk!

Inaya was ook jarig vandaag. Jammer genoeg was ze ziek! De kinderen maakten voor haar
mooie verjaardagskaarten om haar te geven wanneer ze terug is.

We leerden ook via een stappenplan hoe we op een goeie
manier onze handen moeten wassen. Alles om die ziektekiemen te bannen uit onze klas!
We maakten donderdag 'tovertekeningen' . Eerst met een witte kaars op het blad tekenen,
daarna kwam de tekening tevoorschijn door er met ecoline over te gaan.



Krokusvakantie van 12/02
t.e.m. 16/02



21/02: Zwemmen



07/03: Halve pedagogische studiedag.

Dankjewel aan de mama en papa
van Roksana om de klas te poetsen!

