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Maandag 7 november
Joepiie!! Hier zijn we weer! Vandaag hebben we een nieuw vriendje in onze klas!
Welkom Erlen! Terwijl de grote vriendjes (rood en groen) naar het forum gingen met
Anita, bleven de gele en blauwe vriendjes in de klas voor een rustigere start van de
week. Zo kon Erlen ook in alle rust de eerste momenten van zijn schoolcarrière beleven.

Sommige vriendjes konden niet
wachten op hun werktijd! Wauw! Voor
hen deed ik al de uitleg zodat ze naar
hartenlust kunnen werken.

Werktijd
Groen:
- Rijgen volgens patroon (4 of 5
kleuren kiezen)
- Bundel Elmer
Rood:
- Rijgen volgens patroon (2 of 3
kleuren kiezen)
- Memory of zoekspel kleuren met
de herfstkabouter
Geel:
- Ik kleef een plakker op…
(lichaamsbesef)

Lego
We LOVE lego!

Piep!
Dit is onze nieuwe vriend in de klas! Welkom
Erlen!
Kijk eens naar zijn vliegtuigje dat hij geknipt
had en wat kon het hoog vliegen!

De werktijd
Na de ochtendspeeltijd was het tijd om aan de slag te gaan met de werktijd.
Gelukkig heb ik 2 dames die met plezier de uitleg deden van wat er deze week
op hun programma stond! Dankjewel dames!

De babbelkring!

Een vliegje in onze klas
Er werd verder gebouwd met lego en
ook aan de werktijd werd met plezier
verder gewerkt! Wauw!
Deze middag haalde ik een
poppenkastje in de klas en kijk eens.. Er
werd veel mee gespeeld!

Hoofd en schouders knie en teen
De meesten onder ons kenden dit lied
natuurlijk, maar onze versie was best wel
grappig. Eerst traag en dan…. supersnel!
whoehoe! Helemaal opgedraaid gingen we
opnieuw zitten klaar voor een verhaal.. En
weer stilzitten? Nee hoor! We deden alle
bewegingen mee uit het verhaal!
We bogen onze rug als een kat, we bewogen
onze nek zoals een pinguïn, we trokken onze
schouders op als een bizon. én we deden
eerst de ene omhoog en dan de andere.. Niet
simpel hoor. Maar héél leuk!

Dinsdag 8 november
Deze morgen herhaalden we het liedje
‘Hoofd, schouders, knie en teen’ nog
eens. Maar héél erg traag, want de
meeste liedjes zijn zo snel dat we niet
kunnen nadenken bij de bewegingen!
Nadien deden we nog eens gek! We
toonden onze duimen, onze pinkjes,
onze schouders op en neer (1st en 3de
foto) en we wiebelden ook met onze
kont! En waar zijn onze wimpers en
wenkbrauwen? Hmm en die ellebogen
en pols.. Weten jullie die al zijn?
Wij kunnen toch veel jne dingen doen
met ons lijfje..

Onze…..

Tong! Die hebben we allemaal en die
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steken we graag eens uit (als het dan
eens mag! ;) )

(Mini)werktijd
Samen met de rode klas ging ik aan de tafel
zitten met het rode konijntje. Gelukkig was ons
Tessa er om de uitleg te doen. We namen 3
leuke kleurtjes om reeksen te maken van deze
3 gekozen kleuren! Het is best niet evident!
Voor sommigen werden er 2 kleurtjes
gekozen.
Voor de gele klassers werden ook 2 kleurtjes
gekozen en zocht ik de kleuren uit de bak
zodat het iets eenvoudiger werd. Knap
gewerkt vriendjes!

Mijn snoetje!
Na de ochtendspeeltijd gingen we aan de
slag met schrijfdans! We keken eens in de
spiegeltje en hé! daar ben jij ook!
Daaaaag spiegelbeeld!
We maakten cirkels met beide handen en
af en toe eens van richting draaien!
Nadien tekenen we strepen als haar!

Ons jongste konijntje, Erlen

Nog eens!
Ook de rode klassers deden schrijfdans.
Zij moesten zo dicht mogelijk bij de
spiegel of het kartonnetje blijven.

En dan komen de haren..
Geen rechte zoals de gele klassers, maar
mooie krullen!
Morgen werken we onze snoetjes af!

Namiddag
Na de middag kozen we voor een nieuwe letter.
We kozen de letter ’S’ omdat
SSSSSSSSinterklaas in aantocht is!
We zochten naar spullen en woorden (in kleine
groepjes) We vertelden onze woorden aan
elkaar. We werkten wel een volledig lesuur aan
de nieuwe letter! Knap he! Daarna nog even
spelen in de hoekjes en afsluiten met
braingym!

Oeps, de foto is er niet!

Woensdag 9 november
Ons lijfje.. een bron van leuke
activiteiten! Daarmee zijn we de dag
gestart! We leerden ook het verschil
tussen ons nekje en onze keel kenen.
Er werd natuurlijk ook nog veel gewerkt
en gespeeld! De schrijfdansjes van
gisteren werden afgewerkt. De gele
klassers kleurden oogjes, neus, oren en
mond om het nadien op te kleven. De
rode klassers kregen een spiegeltje voor
hun neusje en mochten alle
ontbrekende elementen er bij tekenen.

Onze voorwerpen..
Met de letter ’S’. Ze
brachten grappige zaken
mee zoals asstrontjes…
(muizenstrontjes - ja
echte! en die voor op
onze boterhammen),
scheermesje,
springtouw,..

Nog enkele foto’s

Donderdag 10 november
Meespeeltijd! Vandaag speelde ik heel veel mee
met de kleuters. Ik zat samen met Nore, Emma en
Roxanne aan tafel. Ik speelde met Erlen, ik
bekeek hun poppenspel, speelde het
gezelschapsspel met Stella (die af en toe eens
spiekte ;) )… Gezellig leuk dus!

De weetjeskring - de
voorbereiding
Deze morgen kozen Liam en Filip er
voor om een weetjeskring over voetbal
te houden. Samen met Anita gingen ze
op zoek naar foto’s prentjes, weetjes,..
Ze stempelden,..
Ze werken vol enthousiasme aan hun
weetjeskring.

Namiddag
Na de middag gingen we van start met de
weetjeskring van Liam en Filip! Ze deden de
uitleg zo enthousiast dat we ze soms even
moesten vragen om niet door elkaar te praten
en rustig te blijven. Wat een enthousiasme!
Ze toonden ook enkele kunstjes. Ik probeerde ze
te lmpen. Ze staan op de link die jullie straks
krijgen.
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Daarna nog even spelen en afsluiten met
braingym.
Fijn lang weekend!

Agenda
November
17/11: Open klas in de kleuterblok
22/11: Liam is 5 jaar! Hoera!
22/11: Klasavond
24/11: Werkwinkel in de kleuterblok
25/11: Feest voor Emma! Ze is 5 jaar!
28-29/11: Sintforum
30/11: Sint op school
December
08/12: Hoera! Roxanne is 5 jaar!
15/12: Open klas in de kleuterblok
16/12: Feest voor Aude want ze is 3 jaar!
16/12: Kersthappening
19-23/12: Kerstfora ’s morgens
23/12: Kerststerren en -cinema!

Zwemmen
16/11: Groene klas
23/11: Rode klas
07/12: Groene klas
14/12: Rode klas

Poetsen in de klas
19/11: Finn
03/12: Nore
17/12: Roxanne
Kerstvakantie: Mathilde

Klussen:
12/11: Emilia

