Hallo beste ouders!
Hier opnieuw heel wat nieuws over een boeiende week in de groene klas!
Na een vrije maandag mocht Juliette plaatsnemen in de koorddanserstoel, ze was deze week ons koorddansertje.
Terwijl de ene helft van de klas ging schrijfkriebelen bij Evi, ging de andere groep aan de slag in de klas.
In de luisterkring probeerden we heel gericht te luisteren én te tekenen. De eigen werktijd stond deze
week in het teken van de knikkergekte die sinds kort onze klas veroverde. We maakten een knikkerdoolhof met lego, bouwden een knikkerbaan, speelden een knikker-tel-spel, knutselden zelf een knikkerspel,
luisterden naar een verhaal over een eskimo (zonder knikkers, maar we herkenden de kou deze week
wel…) we gingen aan de slag met onze nieuwe werkboekjes in de denkhoek (met dank aan Rebecca,
leerkracht Protestantse godsdienst, die kwam ondersteunen!) of we speelden het Mikado-spel van Machiel.
In de namiddag schreven we het scenario van ons toneel en omdat het om een top-secret verhaallijn ging,
werden er gordijnen opgehangen in de klas. Achter de gordijnen gingen ettelijke oefensessies door, met
acteur wissels, plotwendingen en heel wat onvoorziene omstandigheden. De vaardigheid ‘samenwerken’
en ’voor je mening uitkomen’ werden serieus ingeoefend!
Op woensdag maakten we een 'ontdekkingsreis' door onze eigen Koorddanser. De klas begroette ons met
slechts 13°C… We gingen ’s ochtends sporten in de tent, maakten chocoladegebak in het restaurantje
en gingen aan echte werkbankjes in het lager aan de slag voor een opdrachtje rond gericht kijken en
de getallenrij tot 20. Tussendoor genoten we van een koekje samen met de gele, blauwe en rode klas
(we maakten de kring klein en kropen lekker dicht tegen elkaar) en we tekenden enkele afspraken rond het
knikkeren in ons groene klas-afsprakenboek.
Op donderdag luisterden we naar een hele boeiende weetjeskring van Louis over mummies en leerden
we ook veel bij over piramides. We smulden van mandarijntjes van Marcel en oefenden ons toneel nog
verder in. Tijdens de namiddag speelden we heel wat spelletjes met heel gezellige oma’s en opa’s en
genoten we tussendoor van eigen gebak.
Op vrijdagnamiddag speelden we in het kleuterzaaltje ons eigen in elkaar gestoken toneeltje voor de gele,
blauwe en rode kleuterklas. Na een generale repetitie tijdens de ochtend en het in elkaar steken van een
passend decor, brachten we een heel mooi toneel dat gesmaakt werd door vele kleutertjes!
Fijn weekend!
Lieve groetjes!
Annelies en Katrijn

Een vooruitblik:


We kijken uit naar de weetjeskring:
- door Senne op donderdag 14.02.19.
- door Massio op donderdag 21.02.19



Woensdag 13 februari gaan we zwemmen.



Vrijdag 22 februari bezoeken we het rusthuis.



Zaterdag 23 februari is er een kijkdag
in ons kleuterblok. Ken jij nog geïnteresseerde
kleuterouders? Geef gerust deze datum door!



Krokusvakantie van 4 t.e.m. 10 maart

Dankjewel:
 Rebecca voor de leuke medewerking in

de groene klas!
 De poetsouders van Juliette!
 De oma’s ‘en opa’s op donderdagna-

middag voor het spelen van vele leuke
spelletjes!
 Tine voor het elektrisch vuurtje!

