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MAANDAG

WAT DEDEN WE NOG?

VULKANEN

Sprekende muur: Welk woord hoor ik als eerste én laatste
in de rij?
Spiegelen per 2. Eentje maakt het (volgens opdracht) en
de andere bouwt het na. Nadien wisselen.
Oversteken met een bal (samen met een rode klasser)

Sprekende muur: Welk woord hoor ik als laatste in de rij?
Oversteken met een bal (samen met een groene klasser)
Spiegelen met geofiguurtjes

Spiegelen met boerderijdieren
Wat is anders in de rij?

Onze werktijd
Groen

Rood

Geel

Meten is weten.. en ook vandaag zagen we vele
kindjes aan de slag met de meters. Hier en daar is
er al een plooimeter gesneuveld. Sorry hiervoor!
Er werd deze ochtend heel veel vrij geknutseld.
Vlaggen, vulkanen, toverstafjes,...
Ook de boekjes uit de boekenhoek werden veel
bekeken.

Deze ochtend hadden Liam en Filip een vulkaan
gemaakt. Deze middag liet ik hen vertellen over
vulkanen wat ze al wisten. Dat was toch al veel, maar
we zochten verder. Zo leuk dat ze geboeid
luisterden naar wat ik hen kon vertellen. Nadien
gingen we samen op zoek naar verdere info over
vulkanen.

Na de kring (die best lang duurde) gingen Filip en
Liam meteen aan de slag om verder te werken aan
hun vulkaan! Schitterend! 

We sloten onze dag af met Karrewiet.



DINSDAG

NAMIDDAG

We leerden spiegelen met boerderijdiertjes (gele
klassers). Het was de eerste keer dit jaar dat we dat
deden. Ik werd aangenaam verrast.
We moesten goed luisteren bij Nancy. Wat was het
laatste woord in de rij?
Ook de rode klassers werkten verder aan hun
werktijd! Knap!
We waren weer massaal aan het meten en in de
weer met de plooimeters!

Deze ochtend gingen onze groene konijnen voor de
laatste keer naar het mierennestje! 
Intussen zaten wij ook niet stil! Wat deden we zoal?

Na de middag waren de rode en groene klassers bij ons. Dankzij
onze vulkaan hebben we er meteen een nieuwe letter bij! De 'V'!
Eerst had iedereen de kans om woorden te zoeken waar een 'V'
in voorkomt (kopje, buikje, staartje). Alle woorden werden
meteen getypt (en getoond in de kring), nadien kon elk kind
zeggen waar de 'V' stond. Ook keken we naar het filmpje van
Zoem.

We speelden heel wat fijne dingen deze middag en knutstelden
rustig verder. We sloten af met braingym.

Schrijfdaaaans! Op dinsdag doen we altijd een
schrijfdansje. Vandaag maakten we een vulkaan met
de gele klassers. We maakten lange strepen en
moesten hierbij onze armpjes hélemaal strekken,
maar ook bogen waarbij we onze armen zo ver
mogelijk bewogen.. Kijk eens hoe mooi onze vulkanen
zijn?!

SCHRIJFDANS



WOENSDAG

ENKELE FOTO'S

Rood en groen gingen meteen na het muziekje
sporten.
Blauw en geel leerde intussen een nieuw boekje
kennen: 'Mag ik eens in je luier kijken?'.Een
grappig boekje over zindelijk zijn. We zagen dat
alle 'drolletjes' van de dieren anders waren. ;)
Over 'ander zijn' gesproken. De gele klassers
werden uitgedaagd.. Wat is anders? Eerst op kleur,
daarna op voorwerp/vorm.
Helaas.. Ons geliefd springpaard is gesneuveld.
Morgen volgt operatie springpaard (als ik mijn
secondelijm niet vergeet!)

Wat deden we vandaag?

Ja, werkelijk alles! Voor de allerjongsten is het een
tekening maken en nadien zien hoe wij alles noteren wat
ze vertellen. Het geschreven zien worden, het begrepen
worden na hun verhaal.. Voor anderen is het stempelen en
vrije teksten maken of gewoon.. tijdens de keuzetijd bezig
zijn met letters! Heerlijk toch! Ik geniet!

Kijk eens naar die prachtige boom linksboven op de foto.
Volledig eigen creatie, geen voorbeeld! Knap gedaan Nore! 

Een heel gezellige boel deze voormiddag.

We sloten af met een filmpje over vogels die in V-formatie
vliegen.

ALLES IS TAAL



DONDERDAG

OPEN KLAS

De babbelkring werd geleid door onze Liam. Ik mocht
'verdwijnen' in onze knutselhoek maar heel stiekem
zag ik dit! HARTVERWARMEND hoe hij zich ontfermd
over een jongere kleuter die niet meteen voor een
hele groep durft spreken!

We speelden een taalspelletje waarbij we
meervouden en verkleinwoordjes leerden kennen. 
We werkten aan onze werktijd
We kozen waar we deze middag wilden spelen
We ontdekten iets nieuws.. de knikkerbaan!

Wat deden we vandaag:

      SMELT .. SMELT...

Grappig van ons Nore: één krul.. veel? KRULLEN! 
Een grote krul en een klein? KRULLEWIETJE! :D

Er werd poppenkast gespeeld, gewerkt, getekend, gelachen
en gesport.. 

Na de middag was er openklas! De konijnenmeiden
(Emilia en Ozan) maakten een mooie tekening terwijl
Stella zich verdiepte in de wereld van
lieveheersbeestjes. Ze had er eentje gevonden en ze
vond het diertje zo leuk.. 
Ariya en Reneytje belden even naar elkaar voor 
een kort gesprekje.

We sloten af met een klein taalspelletje in de kring 
en een grote pluim voor onze hulpvaardige Liam
vandaag!

ENKELE BEELDEN



VRIJDAG

TIK TAK

Deze ochtend vlogen we na ons 
onthaal meteen in onze werktijd! 
Afwerken.. dat is de boodschap. :)

De knikkerbaan had vandaag veel aantrek en ook de
boeken over vulkanen werden af en toe bekeken.

Terwijl onze oudste konijnen gingen sporten, ging ik even
aan een tafeltje zitten met de jongste konijntjes. De rups in
elkaar klikken vraagt best wel wat kracht! Goed duwen dus!

Maar kunnen we ook een rups maken naar een voorbeeld?
Alle gele klassers kregen een opdrachtenkaartje en gingen
aan de slag! Goed gedaan lieve vriendjes!

Ooooh, wat keken ze hier naar uit! Tiktak!

Vandaag lag de focus bij Tiktak op de letter 'M' en
de letter 'V' en vooral.. GENIETEN!

DE JONGSTE KONIJNEN



AGENDA26/03: Paasontbijt 
30/03: Weetjeskring Emma 
31/03: Werkwinkel XL voor rood
en groen

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)

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:


