De film onze natuur
We gingen met de vier nesten naar cinema De Keizer. Dat is de
oudste bioscoop van Vlaanderen. Het stond er al in 1924. We waren
heel voorzichtig zijn met de stoelen.
Het was echt een toffe film. Ik wist niet dat er zoveel mooie natuur is
bij ons; met al die dieren van dichtbij gefilmd en bloemen die versneld
open gaan. Achteraf hebben we er nog over gepraat in het nest.
Ik vond de vechtende hazen tof!
Let’s dance
Op maandag 14 november was het dansforum. Eerst dansten we een
dans van Evi en daarna was het aan ons: Paulien, Louise, Ella, Tije,
Servaas, Joren, Felix en ik, Fien. We toonden deze dans al eens op
het forum maar we mochten hem ook nog op het dansforum brengen.
Het is een super tof dansje. Het komt van Louise, Ella en Servaas. Zij
leerden hem op Torenvalkkamp.Toen ze het dansten in de
relaxatieruimte deed iedereen mee. Wij besloten het te tonen aan Evi
en het we mochten het dansen op een vrijdagforum en ook op een
dansforum. Na onze dans kwamen nog vroegere schooldansen en de
schooldans van dit jaar.
Fien

Ella

Europa Flappen
We waren al lang bezig met de flappen van Europa. We zochten
informatie op over een Europees land. Er stonden dingen op zoals
het eten, waar het ligt, de hoofdstad, hoeveel inwoners, de munt of
euro. Dat was eigenlijk wel leuk. Joost heeft er een quiz van gemaakt.
Tijdens het weekwerk deed je de quiz. Iedereen vond de quiz leuk.
Felix
Quizzen!
We maakten samen met klas 5 en 6 flappen over Europese landen.
Nu wil je weten: “Wat is een flap?”
Een flap is een groot blad met allemaal informatie over een ding, dier,
of voorwerp. Er staan normaal ook foto’s op. Dit keer mochten we
geen computer gebruiken om de flap te maken. We mochten er wel
info over opzoeken. Daarna tekenden en kleurden we de hele flap.
(Veel kinderen tekenden dingen door. Dat mocht wel!)
Joost heeft een quiz gemaakt over onze flappen. Hij haalde uit elke
flap een vraag. Ik vond het een leuke quiz. Als je de flappen goed
bekeek was hij niet zo moeilijk.
Servaas

Wie de flappen wil bekijken!
Klik hier!

De boekenkring van Paulien
Paulien stelde het boek “De giraffe, de Peli en ik” voor.
Roald Dahl heeft het boek geschreven. Het werd vertaald door
Huberte Vriesendorp.
Het is een fantasieverhaal. Het gaat over 3 dieren die in een
snoepwinkel gaan wonen.
Na de kring hadden we het over Roald Dahl. Joost vertelde dat er
bijna altijd ajuinen op zijn graf liggen. Hij at die heel graag (gewoon
rauw als een appel).
Cihan

Naast deze boekenkring gaven Ook Servaas, Floor, Felix, Tije, Ella,
Aaron en Fien gaven al een boekenkring.

Dinsdag Openklas
Vorige week dinsdag was het openklas. Dan kun je uit heel wat
activiteiten kiezen in verschillende klassen; vrij tekenen en kleuren,
spelletjes zoals dammen, schaken, spokenjacht, insecten zoeken en
determineren, werken met de microscopen, …
Ik koos er eerst voor om bij Johan samen met Tijs een het spel
“woordzoeker” te spelen. Daarna heb ik bij Ingeborg
een dromedaris gekleurd. Het was heel leuk.
Mathis, Paulien en Ella deden dat ook.
Leon
Werkwinkel XL voetbal
Mehmet en ik gaven een werkwinkel voetbal. Het was een werkwinkel
voor het eerste, tweede en derde leerjaar.
We lieten ze eerst opwarmen door ze toertjes te laten lopen.
Dan kozen ze voor keeper of
speler. Ik trainde de keepers
en Mehmet de spelers. We
leerden de spelers schieten en
de keepers reddingen maken.
Na een tijdje hadden ze een
beetje dorst, dus we gaven ze
water. Daarna speelden we een
wedstrijd van 20 minuten.
Eén iemand deed minder goed
mee maar de anderen deden
het goed.
Het was leuk om zelf deze
werkwinkel te geven.
Aaron

De tweede ronde atelier
Op dinsdag hebben wij ateliers. Dit is in groepen met klas 5 en 6. Ik
zat bij het atelier drukken.
Eerst gaf Els ons les hoe we dat moeten doen.
Daarna werkten we in twee groepen. De ene groep deed vlakdruk.
De andere groep deed diepdruk. Dat was met brikkarton. Je kerfde
vormen uit met een satéstokje. Daarna drukte je die af. Ik vond het
super leuk. Bij vlakdruk schreef je je naam in spiegelbeeld op een
glasplaat. Het moest in spiegelbeeld want anders staat je naam
verkeerd na het drukken. Dat was ingewikkeld.
Mehmet

Een jarige job

Siebe jarig!

Servaas was jarig op 3 november. Hij
trakteerde met World Shake. World
Shake is een soort fruitsap. Het was
echt lekker. Het komt uit de
wereldwinkel. Het is dus sap uit
“eerlijke handel”. De boeren die het
fruit kweekten, kregen een eerlijke
deal. Er zit bananenpulp in. In de
wereldwinkel verkopen ze ook bananen en het teveel verwerken ze tot
dit sap. Bananen worden bruin als ze rijp zijn. Door er rode biet bij te
doen, zie je dit niet. Het smaakt wel lekker. Je moest het flesje heel
hard shaken om de bananenpulp te mengen.

Siebe was jarig op 10
november. Hij was de eerste
die in het nest van de
boomklevers trakteerde met
appel- en kersencake. Hij
werd 11. De cake was heel
lekker.
Hij gaf een feestje buiten
school. We hebben het lied
dat Tom ons heeft
aangeleerd gezongen.
Alexander

Joren
Verjaardag Tijs .
Tijs was jarig in de week voor de
vakantie. Hij trakteerde met cakejes
in de klas. Het was lekker! Hij trok
een kaartje, net zoals iedereen die
jarig is. Er stond op dat hij die dag
anders mocht zijn! We zongen het
liedje “Jarig, hier in mijn blote kont!”
We leerden ooit in de klas van
Annelies. Tijs vond het grappig. Hij kende het liedje niet!

Hiep hiep hoera!
Sam was gisteren jarig . Hij trakteerde
met watermeloengezichtjes.
Het hoofd was een schijfje watermeloen.
De ogen waren banaan met een blauwe
bes en de neus was een druif!
Ik vond het lekker en leuk gevonden.
Morgane

Mathis
* Verder waren ook Mathis en Louise jarig!

Ringstick
Op maandag kregen we sport. Het was ringstick. Heel leuk!
Het is een ploegensport waarbij je kunt scoren door een ring over een
stick te gooien. Er zijn spelers een keeper. Het is tactisch spel
waarbij je ook moet lopen.
We leerden dit spel vorig jaar ook al. Ik speel het graag.
Siebe

En verder…
- zijn we volop in de procenten gevlogen
- verdiepen we ons in de ruimtefiguren
- zijn we bezig met de spelling van de werkwoorden
- leren we informatie op meerdere manieren organiseren
- namen enkele Koorddansers deel aan het netbaltornooi op
woensdagnamiddag

