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MAANDAG

DAAR ZIT RITME IN!

KLEIEN!

Kleien van een vulkaan
Meten met een meetlat en registreren
Letters leggen bij woordkaarten
Bundeltje schrijfmotoriek en letter 'V'
Sprekende muur (voor wie vorige week niet klaar was)

Kleien van een vulkaan
Schrijfpatronen overtekenen
Logisch rangschikken vulkaanuitbarsting (knippen, leggen en
kleven)

Nadat we deze ochtend onze stem goed 'gesmeerd' hadden in het
forum deden we in alle rust onze babbelkring. Ook de werktijd
stond alweer voor ons klaar.
Groen:

Rood:

Geel: Telspel - stapelspel

We startten onze muzische kring met 'de douchedruppel'.
Een bewegingslied waarbij je veel kan improviseren (en in
ons geval...lachen!) :D

Nadien namen we er onze ritmestokjes bij en tikten we
eerst (onder leiding van een metronoom) op onze knietjes.
Eerst traag, nadien sneller en sneller. Alles begint altijd bij
ons lichaam! Even later tikten we met de stokjes op elkaar
als het ritme er al iets meer in zat. 

We kleien een.. vulkaan!

Wel, ik ga jullie iets vertellen... Ik sukkel al een
week met mijn knie en ik ging gewoon bij mij 4
werkende konijntjes zitten en wat hebben we
getetterd en gelachen! Heerlijk! Wat giechelden we
veel .. Ik zie ze zo graag!

We sloten af op 'onzen boven' met een boekje!



DINSDAG

LETTERKRIEBELS!

Vandaag is het de eerste keer dat er geen
mierennestje is voor de groene klassers. Toch willen
Nancy en ik onze tijd voor de jongste kleuters goed
bewaken! Dusss....

We spelen een (tel)spel!  
De gele klassers gingen samen met Nancy aan de
slag. Het lieveheersbeestje kreeg de mooiste kleuren
in de juiste hoeveelheden. 
En de rode klassers gingen bij mij aan de slag met
het oerklassieke.. ganzenbord.

Bij Nancy: Goed luisteren naar woorden die Nancy zegt.
Hoor je de 'V' ..drukken op die knop! Hilarisch toch die
buzzers?!
Alleen: De 'V' leren kennen met onze voetjes. Stappen op
een grote 'V'. Bewegend leren...
Bij mij: 'V' schrijven op een krijtbordje met verschillende
mooie krijtjes. Nadien werden ze uitgedaagd om op
papier aan de slag te gaan! IK BEN ZO TROTS!
 

Kijk een aan.... Vandaag werkten we in 3 groepjes. 

Nadien werden er nog vulkaantjes gemaakt en sloten we af
met braingym.

En vandaag was dat voor de rode klassers! 
Opnieuw oefenden we de 'stop-go!' beweging. 

Voor we begonnen ging er een voelzakje rond. Welke
vorm voel je? Daarna mocht elke kleuter een vorm
kiezen en gingen we aan de slag op de knotsgekke
muziek van 'Krullebol'. Knap he! Eerst eens even met
onze rechterhand en nadien even met onze
linkerhand. Welk handje werkt nu het
'best'/'makkelijkst'?

SCHRIJFDANS!



WOENSDAG

KNOTSGEKKE KIPPEN

Het snaveltje en de pootjes schilder je
rood.
Het kuikentje geen maar NIET de oogjes
en de vleugeltjes
Je lijmt de vleugeltjes en kleeft er
nadien witte of gele pluimpjes op.

En ook deze ochtend deden onze gele
vriendjes schrijfdans! 

'Een ei voor jou, een ei voor mij!'

Elk kuikentje kreeg een mooi eitje rond zich
getekend en dan... moesten ze goed
luisteren..

Hele klus he? Maar ze zijn prach-tig!

Kijk eens hoe leuk?

Bij Nancy mochten we schilderen.. met onze
voetjesssss.. Het voelde best een beetje koud,
maar die lachjes op die snoetjes vertellen toch
al veel hé? :D

Teken 2 stipjes
Teken er 2 grote cirkels rond
Teken een mond
Teken er een grote cirkel rond en kleur in met oranje
Teken een lel
(teken een kam en) knip de kam uit
Geef de kip vleugels en pootjes

De rode klassers werkten vandaag hun schrijfdans van
gisteren af. We toverden ze om tot knotsgekke kippen! Onze
opdrachtjes waren:

SCHITTEREND toch.. 

WHAAAAA



DONDERDAG

VULKANEN!

Een paasboom is een tak versierd met eitjes.
De kerk van Marialoop kreeg een plaatsje in haar
kring.
Die ochtend mag ze op zoek gaan naar eitjes in de
tuin.
Tulpen zijn bloemen die bloeien als het Pasen is
Cadeautjes krijgen op Pasen is fijn!

Emma deed vandaag haar weetjeskring over Pasen! 
Wat kwamen we te weten:

We bleven even stilstaan bij de mooie tulpen. Op
school hebben we ook mooie voorjaarsbloeiers en we
gingen een kijkje nemen in de stille tuin en het hok
van de cavias. We zagen narcissen en tulpen staan! 

De gele vriendjes gingen fietsen in het zaaltje en ook de
zwaailintjes en stapstenen werden uitgehaald.
De groene en rode klassers werkten hun vulkaan af.
Ook werden de groene en rode 'uitgedaagd' om toch
één moetje af te werken deze voormiddag.

Wat deden we nog?

Gezellig toch! 

Deze middag was het zo ver! De uitbarsting
van de vulkanen! Heel veel verwonderde
blikken/kreetjes! Heerlijk om die verbazing,
blijheid, fierheid op hun gezichtjes te zien!

EEN GEZELLIG DRUKKE
VOORMIDDAG



HET DINOMUSEUM

Na onze vulkaantjes werden we heel vriendelijk
uitgenodigd in het dinomuseum! 

We hadden allemaal een toegangsticket gekregen
en in kleine groepjes van 2 of 3 gingen we
luisteren naar de vossenvrienden! 

We kwamen veel nieuwe zaken te weten!

Een heel dikke proficiat voor het schitterend
museum vossen! Wauw!



VRIJDAG

HET FORUM

Deze ochtend bekeken we nog eens wat we allemaal
over de vulkaan wisten. Gisteren hadden Manou,
Mathilde en Tessa deze grote poster gemaakt. 

Ze hadden het graag voorgesteld op het forum later
die dag, maar wat gaan jullie dan vertellen? Even
oefenen dus.

Iets later gingen onze grootste konijnen sporten en
werd een spel gespeeld met de jongste konijnen!
Wat kunnen ze goed stapelen. Zelfs als ik met half
dichtgeknepen ogen toekeek, bleef de toren staan!
Knap he!

Vandaag was er werkewinkel XL! Alle rode en groen klassers
kozen een activiteit waar ze graag bij aan zouden sluiten.
Neem gerust eens een kijkje bij de andere klassen

Bij ons? Wollige monstertjes maken! 

Tijdens het forum toonden we heel fier onze
zelfgemaakte poster over de uitbarstende vulkaan en
werd er ook uitleg bij gegeven door Jack. 

Liam en Filip legden ons uit hoe je een vulkaan kan
laten uitbarsten (geen echte natuurlijk) en lieten ons
dat ook zien! :D

Goed gedaan vriendjes! Ik ben heel trots op jullie!

EEN WOLLIG
MONSTERTJE



AGENDA
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:

Fijne vakantie!


