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MAANDAG

ONZE WERKTIJD

WIST JE DAT?
We buiten speelden deze middag in de stralende zon en
de WARME wind? Heerlijk!
We kozen voor een verhaaltje van Muis en Maan (beide
woorden met de 'M'). We namen onze snoezelmaan mee
naar beneden.
We op zoek gingen naar liedjes over de maan. Het waren
vooral liedjes voor de jongere kleuters.

De oudste kleuters gaan vaak mee naar het forum
met Anita. Intussen blijf ik met de jongste kleuters in
klas om in alle rust het onthaal te doen en de
babbelkring.

Vandaag mochten Tessa en Jack op het podium omdat
ze vorige week jarig waren! :) Zie ze stralen

Een zelfgekozen woord stempelen en er een vrije tekst
rond/over maken.
Sprekende muur. Gehakte woorden samenvoegen en
het juiste woord inkleuren.
Tangram. Knippen, dier kiezen, leggen en kleven.

Kleuren naar voorbeeld.
Koekjesspel: Op zoek gaan naar het juiste koekje
volgens details. Eerst zelf zoeken en nadien volgens
opdracht van Nancy of mijzelf.

Meten met voorwerpen (groot en klein)

Werktijd
Groen

Rood

Geel



DINSDAG

DE BIB!

Bij Nancy werd een luisterspel gespeeld.
Luister goed en zoek het juiste koekje.
Bijvoorbeeld: 'Zoek het koekje met een strikje, 2
knoopjes, blije oogjes en rode topping.'
Bij mij werd er gemeten! Gisteren bracht Liam
zijn rolmeter mee en vandaag gingen wij aan de
slag om te meten met andere eenheden. Hoe
lang zijn deze stoken? 1 stift lang, 1 baby lang.
Dit deden we met de gele klassers. De rode
klassers kregen gelijke blokjes en moesten
tellen. Wie was het langst? Het kortst?

Wat deden we deze ochtend?

Deze middag gingen de groene klassers mee naar de bib
met Ann-Sophie. Daar leerden we in alle rust een boekje
zoeken dat we leuk vinden.
Intussen bleef Nancy in de klas en werden er prachtige
schilderijen gemaakt, met plasticine gespeeld, gesport...

We sloten de dag af met het verhaal dat Nancy eerder
deze middag al een las voor de rode klassers: 'Klein konijn
is heel boos'.

Lekker kliederen tijdens onze schrijfdans.
Grote ronde bewegingen maken met de
volledige handjes en tekenen met onze
wijsvingertjes! En we maakten er prachtige
afdrukken van! 

SCHRIJFDANS



WOENSDAG

ELKAAR METEN!

Meten of wegen? 
Liam was maandag in de ban van zijn rolmeter. Hij
had die mee omdat er een 'm' in voor komt, maar
hij wou ook eens tonen wat je er mee kan doen!
Wegen!

Wegen? Meten! 
Deze ochtend hadden heel wat vriendjes spullen
mee om te meten. We bekeken ze allemaal in de
kring en zagen dat ze allen voor hetzelfde 'dienen',
maar allen een andere naam hebben! We hadden
een meetlat, een rolmeter, een lintmeter en vele
plooimeters!

We zochten ook uit welke meter het langst en het
kortst was. Kijk maar!

Liam en Filip waren allebei enorm 'gebeten om te
weten/meten'. Ze onderzochten vanalles. Liam kon ons
meestal perfect vertellen hoe lang alles was. Ze bekeken
kasten, stoelen, de tuff tray, ons koffiemachine... Ze wilden
ook Nancy en ik heel graag een meten... Daarvoor...

Daarvoor deden Nancy en ik met plezier onze
schoenen uit. We gingen met onze hielen en voeten
tegen de muur liggen en er werd net boven onze
haren een plakker gekleefd.. Maar wie is nu groter? ;)

Meteen daarna deden de andere vrienden mee. En
wat was nog leuk? We schreven onze naam op het
papierplankbandje en zo kunnen we vergelijken.. Hoe
groot zijn we nu? Prachtig toch?!

METEN!



DONDERDAG

THE MASKED SINGER

We vandaag nog meer spullen ontvingen
waarmee we kunnen meten! Grote dankjewel!
Ze zijn enthousiast!
We vandaag de babbelkring alleen deden?!
(Anita en ik zaten 'verstopt' in het andere deel
van de klas)! Knap hoe goed ze het alleen
kunnen! Ik ben zo trots!
We deze ochtend kozen waar we deze middag
willen spelen tijdens de open klas.
De roze plasticine werkelijk OVERAL aan plakt..
ai ai.. ;D

Wist je dat?

Knikkeren is weer hip! Liam wou heel graag
knikkeren. Samen met Filip trok hij met een
grote doos naar het zaaltje om samen te
knikkeren met hun vossenvrienden.

Deze week luisterden we naar de liedjes van 'The
Masked Singer', de koorddansereditie! Wauw! Voor
ons was het niet zo simpel om te raden wie er in de
pakken zat. Tijdens het forum volgde de
ontmaskering! We hadden toch eentje goed! Goed
gedaan hoor, grote koorddansers! Wauw!

KNIKKEREN!



AGENDA17/03: Vrije dag (geen opvang
voorzien) 
23/03: Werkwinkel kleuter 
26/03: Paasontbijt 
30/03: Weetjeskring Emma 

01 - 16/04: PAASVAKANTIE
 Nieuwe peuter: Welkom Carlotta!
06/04: Mathilde is 6 jaar! 
27/04: Open klas 
28/04: Weetjeskring Roxanne 
01/05: Dag van de arbeid (geen
opvang voorzien) 
04/05: Werkwinkel 
05/05: Weetjeskring Zaïra 
11/05: Weetjeskring Jack 
14/05: Moederdag 
18/05: OLH-Hemelvaart Nieuwe
peuter: Welkom Lina! 
19/05: Brugdag 
22 - 23 - 24/05: Ouderbabbels 
25/05: Open klas 
26/05: Weetjeskring Tessa 
01/06: Werkwinkel 
08/06: Weetjeskring Olivia 
11/06: Vaderdag 
15/06: Werkwinkel 
16/06: Weetjeskring Stella 
22/06: Open klas 
24/06: Koorddanser danst! 
30/06: School uit om 12u10

Agenda  

19/04: Groene klas (3de kleuters)
26/04: Rode klas (2de kleuters)
10/05: Groene klas (3de kleuters)
24/05: Rode klas (2de kleuters)
07/06: Groene klas (3de kleuters)
21/06: Rode klas (2de kleuters)

18/03: Emma
Paasvakantie: Roxanne
29/04: Filip
13/05: Nore
27/05: Finn
10/06: Emma

22/04: Ozan
03/06: Emilia

Zwemmen

Poetsen in de klas 

Klussen:


