Klasnieuws week 1
Welkom allemaal! Deze week werden alle nieuwe hoeken en het nieuwe spelmateriaal
uitgetest op zen best! J

Op dinsdag krijgen we hulp van Nancy! Samen met haar gingen de gastjes aan de slag
met knikkerschilderen. We gebruiken dit kunstwerk dan om onze verjaardagskroon te
maken. Alvast bedankt Nancy voor je hulp in de rode klas!

Tijdens de middagpauze kwam Manon af met iets wat ze gevonden had op een
plankje. We keken wat dichterbij en zagen… een dode duif! De nieuwsgierigheid was
groot. We gingen even in de stille tuin zitten zoadat iedereen de duif eens kon zien.
Heel wat vragen kwamen naar boven: Is die dood door een poes? Waar zullen we
hem begraven? Kan die nog levend worden? En ook wat knappe opmerkingen… “Je
mag daar niet aankomen want dat is giftig!” Na ons gesprekje gaf Manon de duif een
plekje tussen de struiken van de stille tuin.

In de kring speelden we deze week enkele leuke spelletjes. 4 voorwerpen op de tafel, er
verdwijnt eentje, het kindje dat verstopt was moet raden wat weg was!

Woensdag was Evi samen met de kindjes van de groene klas gaan zwemmen. De tent
was vrij. Ik zei tegen hen dat ze straks mochten sporten, maar waar was Evi?? Geen
paniek, gelukkig was Ann-Sophie er ook om die rol even over te nemen ;) Ze genoten
volop van het rennen, stilstaan als standbeelden, wolfje wolfje hoe laat is het? En het
rustige afsluitspelletje op de mat.

Donderdag zat het zonnetje af en toe uit. We profiteerden hiervan en speelden in de
namiddag op de speelheuvels en in de zandbak samen met de blauwe klas.

Daarna kwam de papa van Jéroom naar school. Het was Jéroom zijn wens om op zijn
verjaardag zijn fietskunsten te tonen aan zijn klasgenoten. Samen in kleine groepjes
mochten ze fietsen. Wat hadden ze het naar hun zin. Wat een leuk idee van jou Jéroom!
Daarna vierden we in de kring zijn verjaardag en kregen we aardbeien als traktaat.
Jammie! Bedankt ook aan de mama en papa van Jéroom om hier zo’n leuke namiddag
van te maken ;)

Wanneer Evi sportles geeft aan de kindjes van de blauwe en gele klas in het zaaltje, is ze
altijd zo lief om het parcours of de sporthoeken die ze maakt te laten staan voor ons. Op
die manier hebben wij er een leuke en sportieve hoek bij om in te spelen. Bedankt Evi!

In de namidag kwam de mama van Marit naar onze klas om de verjaardag van Marit te
vieren. In het zaaltje deden we een muzikaal pak dat Sanne mee had voor ons. Wat
hebben ze zich uitbundig geamuseerd! ;)
In de kring vierden we Marit haar verjaardag en werden we ook nog eens getrakteerd op
een aperitiefje! Dankjewel om deze verjaardag mee zo leuk te maken Sanne! En voor
onze Marit: Een gelukkige verjaardag morgen meid!

DITJES EN DATJES
/
AGENDA :
Zwemmen
• 18/09
• 16/10
• 20/11
• 29/01
Poetsen (De lijst hangt aan de frigo naast de klasdeur.)
Klussen (De lijst hangt aan de frigo naast de klasdeur.)
Vrije dagen / vakantie
• Facultatieve vrije dag à 30/09
• Pedagogische studiedag à 18/10
• Herfstvakantie à 28/10-03/11
• Wapenstilstand à 11/11
• Pedagogische studiedag à 29/11
• Kerstvakantie à 21/12-05/01
• Facultatieve vrije dag à 31/01
Evenementen/ speciallekes
• Infoavond gebruik sociale media à 03/10
• Sober maal à 11/10
• Rouge qui bouge à 12/10
• Bezoek sinterklaas à 04/12
• Kersthappening à 13/12
• Kerstmaaltijd met kerststerren à 20/12

GENIET VAN JULLIE WEEKEND!

