


 

Klasnieuws 5 

Op de agenda komende weken: 
 
maandag 3 oktober: 	 vrije dag  
 
dinsdag 4 oktober: 	 Je zag dit al op de evenementen kalender. Info-avond ‘freinetwerking’!  
	 	 	 Voor wie wil weten wat nu ‘freinetonderwijs’ is. Jullie spruitje hebben jullie 	 	
	 	 	 ingeschreven in een freinetschool. Iedere freinetschool legt wel ergens een 	 	
	 	 	 klemtoon op. Wij hebben met onze nestenwerking echt wel een stempel gezet op 	
	 	 	 het ‘samen leren van elkaar’. Maar freinet is meer dan alleen dit. Er zijn nog 	 	
	 	 	 invarianten rond deze visie, Wim legt jullie deze graag uit op dinsdagavond.  
	 	 	  
vrijdag 7 oktober: 	 Sobermaal in school (soep en brood)  
	 	 	 Wie wil mag een groente doneren zo maken wij onze eigen soep van alle 		 	
	 	 	 verschillende groenten.  
	 	 	 Het sobermaal rekenen we aan als een warme maaltijd. De centjes die schenken 	
	 	 	 we zoals steeds aan enkele kinderen van Saranalaya (een weeshuis in India). Zo 		
	 	 	 kunnen er 3 kinderen opnieuw een jaar lang naar school. Hoe mooi is dit?  
 
dinsdag 18 oktober: 	 Hoe pak ik de werking nu aan in het eekhoorntjes nest? We krijgen ook bezoek 	 	
	 	 	 van Barbara want hoe zit dit nu met het mierennest? En de slow-education?  	 	
	 	 	 We nodigen jullie graag uit vanaf 20 uur.  





 

koorddanser
Hebben de koorddansers Tijl en Ramon dit goed gedaan deze week?  
 
Jaaaaaaa! (klonk het in onze kring)  









 

hoekenwerk

Ook deze week staan er opnieuw 5 hoeken klaar waar de kinderen uitgedaagd worden.  

Eekhoorntje knutsel volgens stappenplan (zoveel als mogelijk zelfstandig aan het werk of 
hulp vragen/geven aan een vriendje)  
 
Ieder mannetje hoort in een huisje (denkspel) of puzzel  

tellen (evenveel) - groepjes maken van 2 eikeltjes  
 
met de splitsmachine aan de slag (tellen en noteren)  
 
aan het werk met onze allerkleinste dozen (strijkparels, lego, hamertje tik)  
         





 

krullebol

Dinsdagmorgen is krullebol tijd. We schrijfdansen erop los. Vandaag tekenen we met rechte lijnen 
een boom (stam en kleine takken). We tekenen met beide handen en oefenen om echt alle kanten 
op te gaan. De bomen vullen we met kastanjes. Heel zorgvuldig schilderen we rondjes op de takken 
of op de grond. (eerst met ons volle lijf - daarna in het groot - daarna op een rechtstaand blad) 



 

kinderspel
Achiel V: ‘Kijk, Marieke. Ik maakte een schaap’ 
Cis: ‘een boom’  

In de namiddag is ofwel de knutseltafel open voor ‘het vrij knutselen’ ofwel de speelheuvels. Omdat 
ik niet alles in het oog kan houden. Maar als er kinderen van het lager kiezen voor ‘kleuterhulp’, dan 
kan het gewoon allebei. fijn toch! Dus de werkjes die je in de postvakjes kan vinden of op ons kastje 
naast de knutseltafel met veel blinkers en confetti … niet mijn schuld ;), de kinderen van het lager 
waren aanzet.  Grappig om te zien hoe de ‘kleuterhulp’ reageert als de kleuters de lijmpot vullen 
met blinkers of als er een geel eekhoorntje de nietjesmachine hanteert. 



 

kring
 Tijl: “Ik heb een weetjeskring gemaakt, met 
Anita en Esmee. Ik had potloden en mijn boekje 
en foto's . Ik vond dat leuk. Ik heb die grote 
boom getekend.”  
Esmee D: “ik de slang.”

In de kring zorgen we ook voor rust momenten. Eentje ervan is ons koekmomentje. Dan maken we 
het donker in de klas, gaan de kleine lichtjes aan + het kaarsje. We horen er enkel de knabbelende 
mondjes of neuriënde kinderen (want ‘ I’am light ’  - blijft een pracht nummer).   
 
De koorddanser van de week, stond ook voor een moeilijke taak. cijfer 8 op een juiste manier 
schrijven. Met de kastanjes dichtbij en een mega groot karton, konden we al meteen oefenen. Een 
kruisje tussen 2 kastanjes, meer hadden we als hulp niet nodig. Laat ze dit thuis maar even tonen ;) 





 

yoga
Achiel V: ik vond het leukst in de yoga om rond te stappen. om te dansen.  
Achiel G: ik vond het leukst om de eikeltjes op te rapen  
Tijl: Pipa kietelde mij met de pluim, dat vond ik leuk. 

We waanden ons met de gele en groene 
eekhoorns in het bos. Op zoek naar 
eikeltjes en kastanjes die we smulden en 
verstopten.  
 
Netzoals  ‘Ploem, de eekhoorn’  
 



 

eigen initiatief
Esmee D: Een eekhoorn met klei met 2 voeten, het ligt aan de tekentafel. Daar hebben we 
van gemaakt.  
Nel: we hebben eekhoorns gehaald bij Tom. Bij 1 eekhoorn waren de oren gepluimd, bij de 
anderen had hij pluimoren. (woordspeling van Joost, werd wel gesmaakt door Nel) 

De kinderen tijd en ruimte geven om hun eigen ideeën vorm te geven. Hier bruist enthousiasme, 
leven, … . 1 van hun ideeën was een eekhoorn uit klei maken, Noa wou met een doos een plekje 
maken voor de eekhoorns die we van Tom (boomklever-nest) mochten lenen.   
 
Tijl zit met een idee om een werkwinkel te geven aan zijn nestvrienden. Dit houden we nog voor 
volgende week dinsdag want onze tijd is bijna om … .  
 
Er valt heel veel te beleven, misschien wat te veel op 1 dag. Een planning maken zal nodig zijn om 
ons wat van prikkels te beperken. Nodig voor mij, voor onze jongste eekhoorns, … en een stapje 
dichter bij zichzelf organiseren voor de oudste kleuters. 





 

kinderspel
Esmee D.: ik weet het niet meer 
Achiel G: ik had een regenboog getekend en mannetjes onder de regenboog.  
Stella: met de poes, met de doos, en vis en vijver. ikke ijsje meegebrengt.  
Jason: ik heb met Nel gespeeld vanmorgen.  
Nel: ik vind het leuk om met Noa het dierenhuisje te maken.  
Esmee B. : ik vind het kleuren en knutselen leuk.  
Maiya: ik heb met de parels een olifant gemaakt.  

We hebben op verschillende plaatsen, kleurpotloden, verf, lijm ed. nodig. Ik was nog even op zoek, 
hoe ik dit ging stockeren zodat ook de kinderen het zelf kunnen grijpen. We hadden dinsdagavond 
een rondleiding in het Reuzenhuis en er sprong me iets in het oog. Een handig karretje met ‘het 
werkmateriaal’ erin.   
Dus woensdag naar de Ikea en hoppakkee, met het stappenplan bij de hand zetten de kinderen het 
zelf in elkaar. Ik hoorde ‘we hebben zo’n draaier nodig?’ ‘Ann-Sophie heeft dit, mag ik er om?’ ‘Naar 
welke kant moet ik draaien Marieke?’ ‘Noa hou je het even tegen, dan kan ik (Achiel) draaien’ … 
Prachtig! Nog even samen de wielen in draaien en ons karretje is klaar. 



 

hoekenwerk
Noa: Ik heb het spelletje gedaan met die 3 huisjes en de mannetje. je moet op het kaartje 
kijken, en dan zie je wat je moet doen. en dan kan je ook kijken als je juist bent.  
Achiel G: ik heb een puzzel gemaakt. van die elfjes.  
Roos: ik heb een spelletje samen met Stella. ik heb zo'n puzzel gemaakt.  
Pipa: ik heb ook die huisjes gedaan (Jason : ik ook) 



 

feest
pipa: Papa is gekomen. Hij heeft ijsjes meegebracht. We hebben daar dingetjes opgedaan.  

Pipa werd 5 jaar! Dit wilden we graag vieren in de klas.  
De kriebels gierden door Pipa’s buikje. Het is niet niets 5 jaar worden.  
De kroon maakten we gezellig samen tijdens de speeltijd. Fijn om even een onderonsje te hebben.  
 
Papa maakte kennis met al haar nestgenootjes. Pipa had een fotootje mee van toen ze nog 
inieminie was. Apetrots werden deze getoond. Ook haar babykleertjes werden zorgvuldig bewaard. 
Waauw! zo schattig om te zien.  We konden smullen van een heerlijk ijsje, bon appétit :)  
Gelukkige verjaardag, lieve meid! 





buiten

Genoten van het buitenspel?  Tuurlijk !! 
Modderplasjes en kastanjes bij de vleet. Meer hadden we op vrijdagnamiddag niet nodig :) 



sport

Tijdens onze eerste maand gingen de groene en de rode eekhoorns ook naar het zwembad. De 
rode eekhoorns deden dit de afgelopen week voor de allereerste keer. Ze waren razend enthousiast 
bij de terugkomst. Op naar de volgende zwemsessie met Evi en Anita/Barbara.  

Groene klassers:  

Rode klassers:  


