Maandag mochten we Merel welkom heten in de klas. Welkom meid! Hopelijk wordt de groene klas gauw jouw
warme, veilige nest in De Koorddanser. Op het maandagforum mochten Jeffie en Oskar hun verjaardag aankondigen op het podium. In de klas aangekomen gingen we direct van start met een mega-top-secret-moetwerkje, dus
daar kunnen we niet te veel over vertellen! We hadden ook nog een ander ‘werkboekje’ (testje) als moetwerkje. In
de namiddag vertelde mama Julie wat grappige verhaaltjes van toen Jeffie nog een baby was. Daarna vierden we
Jeffie’s feest met pannekoeken en choco! Mmmm, lekker smullen!
Dinsdag was het de beurt aan Oskar om te verjaren. Na het geboorteverhaal en het bewonderen van de schattige
babyfoto’s van Oskar, gingen we naar buiten. We waren razend benieuwd hoe lang onze zelfgemaakte slinger van
clicks was. Samen met mama Anneleen gingen we aan de slag met een meetlat (van 1 m) en krijt. Na wat telwerk
kwamen we tot het besluit dat onze slinger 34 m lang is!!!! Waaauw, knap toch?
Op woensdag brachten zowel Massio als Louis een uitdaging mee naar de klas: leuke wintersjablonen tekenen en
spuiten op onze ramen en een 3D-puzzel maken van 70 stukken! We deden een kort onderzoekje wat dat eigenlijk
betekent 3D en wat precies de boven-, onder– en zijkant van een figuur is. We werkten ook ons moetje van die dag
af, maar hier geldt ook opnieuw: topgeheim! :)
Op donderdag hielden we een gevoelenskring, plaatsten we onze kerstboom en maakten we onze eigen versiering om in onze kerstboom te hangen. We maakten ook onze moetje van de dag en oefenden ons… verder in. De
kindjes die vandaag geen testje hoefden te maken konden een uurtje deugddoend gaan spelen of meehelpen in
de gele, blauwe of rode klas. Tussendoor werd er met lego gespeeld, werden er sjablonen getekend, werd er in
het huisje gespeeld, werden er heel wat winterfiguurtjes geprikt,…
Op vrijdag startten we de kring met de voeldoos. We ontdekten hele zachte winterpomponnetjes waar we volgende week mee aan de slag gaan. Tijdens de namiddag trokken we naar het rusthuis samen met de rode klas waar
we samen met de bewoners spelletjes speelden of opdrachtjes maakten en ook heel wat leuke warme babbeltjes
deden. Een grappig momentje was toen Jenny maar steeds opnieuw aan Otto bleef vragen hoe hij heette en Otto
antwoordde ‘Het is ook maar omdat je bijna achtduizend jaar bent dat ik het steeds opnieuw wil vertellen.’ Jenny
moest eens hartelijk lachen :)
Dankjewel:


Aan Servaas en Jutte voor het mee begeleiden tijdens de uitstap naar het rusthuis!

Een vooruitblik:


In de (kerst-)week van 17 tot 21 december starten we elke dag met een ‘warm’ forum. Iedereen is van harte welkom!



Donderdag 20.12: Werkwinkels XL.



Vrijdag 21.12: ’s Middags eten we kerststerren in de klas.



We plannen de oudercontactjes eind januari.

Ik was iets te ijverig met het wissen van de
foto’s op mijn fototoestel… Sorry, geen foto’s van maandag en dinsdag!

Genieten zit in een moment,
soms tastbaar, vaak klein,
even nergens anders te willen
zijn...

