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Maandag 14 november
Deze ochtend nam Anita opnieuw de rode
en groene konijnen mee naar het
dansforum van Evi. Tijd om samen met de
blauwe en gele klassers een spel te spelen.
En ik kan zeggen; amai ik heb genoten om
nog eens met hen een spel te kunnen
spelen zonder gestoord te worden!
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Wat deden ze het goed! Heel er op hen!

Werktijd!
Groen:
- Bundeltje cijfertjes 1,2 en 3
- Vlaggenlijn maken
- Stempelen van Sint of Piet op een
vlagje
- Kleuren/versieren van het vlagje
(3 vlagjes maken!)
- Uitknippen van een het vlagje
- Gaatjes knippen bovenaan het
vlagje
- Lintje meten en knippen
- Rijgen
- Spel bij Nancy of mij spelen
Rood:
- Schrijfpatronen overtrekken
- Bordspel (met ladder en glijbanen)
- Vlaggenlijn maken
- Kleuren/versieren van het vlagje
(3 vlagjes maken!)
- Uitknippen van een het vlagje
- Gaatjes knippen bovenaan het
vlagje met Elien
- Lintje meten en knippen met
Elien
- Rijgen

Cijfertjes!
Hoe beginnen we er aan?
Wel, we beginnen bij de
groene stip en gaan naar de
oranje stip (potlood blijft op
het blad) en dan naar de
rode stip.

De vlaggenlijn!
Stap 1: Rood: kleuren/versieren vlagje
Groen: Stempelen Sint/Piet en versieren van vlagje

Stap 2: Uitknippen van het vlagje

Stap 3: Knippen
van gaatjes
Met of zonder mijn
hulp

Stap 4 en 5:
Meten en knippen van een lint en rijgen maar!
Het rijgen is ook niet zo evident als het lijkt, maar ze zetten dapper verder!

De babbelkring
Na de middag deden we een korte babbelkring. Ik merk wel dat een babbelkring veel
vraagt van hen na de middag.
Daarna was het tijd om de klas te versieren want het rommelt toch al een klein tijdje en hij
is nu in het land.. Jaaaa, Sinterklaaaaaas!

Een project?
We vinden Sinterklaas en zijn entourage
leuk. Maar wat willen we doen. We
dachten na en kwamen toch tot enkele
zaken die we de komende weken
kunnen volbrengen. (foto staat iets
verder).
Nadien mochten Roxanne en Tessa de 2
spiekpietjes uit onze klas verstoppen en
daarvoor moesten we ons klein maken
en onze ogen sluiten.. Kijk maar!
Nadien werd er een stukje uit het
verhaal van de spiekpietjes voorgelezen.

Dinsdag 15 november
En we zoeken… de
spiekpietjes!! Olivia en
Zaïra waren de beste
speurneuzen vandaag!
Ons verhaal dat we
gisteren gestart waren,
werd ook verder verteld.

Ons paardje!
Jaa, we hebben een paard in de klas. Al
van ’s morgens vroeg was héél duidelijk
dat Emilia grote fan was! ;)
Zo groot dat ze deze middag niet wou
sporten, want ze wou met het paard
spelen.

Miniwerktijd!
Ook de gele klassers hadden vandaag
hun miniwerktijd! Samen met Nancy
herhaalden ze het spelletjes dat we
gisterenochtend in alle rust leerden
kennen! :D

Werktijd!
En ook de rode konijnen gingen aan de
slag. Bij mij kwamen ze allen langs om
een spel te spelen. Het lijkt op dat ander
dat Nancy doet, maar er zijn nog
elementen aan toegevoegd! Er was een
ladder te zien én 2 glijbanen!
Op de ladder klimmen we omhoog en
gaat het spel snel vooruit, maar op die
glijbanen… Oeps.. daar keren we een
paar stapjes terug!

Goed speuren met je ogen!
Tessa zocht naar de 6 verschillen!

De ’S’
Na de middag werd er een kort kringgesprek gehouden. Mathilde toonde ook haar spulletjes
en zei dat Sint op het paard zit. Maar waarom Sint? En niet de pieten.. Even denken.. We
kwamen uiteindelijk tot ‘de ontdekking’ dat Sint best oud is en dat het voor hem makkelijker is
op een paard! We werkten ook speels verder met de ’S’. De rode klassers versierden een ’S’ met
knoopjes en sleutels en de groene klassers maakten er eentje met touwtjes!

Sinterfun!
Heel veel enthousiaste kleuters..
Hulpsintjes, hulppietjes,… En wat mooi
hoe Tessa en Manou elkaar helpen..
We sloten af met een nieuw verhaaltje
over de Spiekpietjes!

Woensdag 16 november
Deze ochtend gingen onze groene
vriendjes gaan zwemmen. Samen met
de andere vriendjes deden we een
rondje sinterBINGO!!

Oja…
En de spiekpietjes zoeken natuurlijk! Er
was er eentje heel goed verstop!
Gelukkig had Jack hem gezien!

Onze meest geliefde hoek
Natuurlijk.. naast het huisje is de knutseltafel
de hoek waar er altijd wel iemand aan het
werk is. Ook schilderen was erg in trek
vandaag.

Hiep hiep Hoeraaaa voor Nancy!
Vorige week vrijdag was Nancy jarig en vandaag werden we getrakteerd op een letter
toastje met krabsalade en een heerlijk chipje! Hmm dankjewel lieve Nancy!

Dit waren ons ideetjes rond Sint en
piet.

Donderdag 17 november
Vandaag was opnieuw Anita in ons klasje om
ons te ondersteunen. Samen met de jongste
konijnen trok ik opnieuw naar het huisje om
onze babbelkring te doen. Altijd zo knus en
gezellig als we daar zitten! Lena toonde heel
trots haar ijsje op haar truitje.

Werktijd!
Sommige konijntjes hebben een extra
duwtje in de rug nodig voor de werktijd.
Maar samen is het zoveel leuker aan 1
tafeltje! Kijk maar..

Mooi toch!

De weetjeskring
Vandaag ging de
weetjeskring over Sint
en Piet. Olivia en Emma
hadden vertelden ons
over hun kledij en hoe
ze naar hier komen.

Open klas
Deze middag was er openklas doorheen
de kleuterblok en wat was het gezellig!
Wauw! Zoveel enthousiaste kleuters!
Er werd gespeeld, geknutseld, verkleed,
poppenspel gespeeld. Zo jn om te
zien!

Konijnenraad
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Dit was al een tijdje
geleden en deze
avond maakten we er
nog eens tijd voor.

Vrijdag 17 november
Deze ochtend was het… afwerktijd en kijk
eens met hoeveel plezier ze dat doen. Hihi, ik
moet er zelf om lachen als ik die snoetjes
zie. :D

Enkele foto’s van deze ochtend

Tik Tak
Joeppieee! Tik tak! Intussen kennen we al
goed het verloop van tiktak en vandaag stond
de letter ’S’ centraal bij Tik Tak!

En er werd heel veel geschilderd!
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Allemaal om onze klas op te ‘ uffen’
voor de komst van Sint en Piet!

Agenda
November
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
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:
15/01: Ozan
12/02: Emilia

