Hallo lieve ouders
Wil je zien wat er zich, deze week, tussen te muren van de groene klas afspeelde?
Bekijk dan zeker dit nieuwe klasnieuws. Veel leesplezier!
Lieve groetjes
Annelies en Katrijn
P.S.: De intekenlijst voor de oudercontacten hangt aan de klasdeur, graag tot dan!

Oproep:


De snotneusjes van de groene klas zijn op zoek naar zakdoeken. Wie ziet het zitten om een doosje
mee te geven? Alvast bedankt!



Zijn er ouders/grootouder/kennissen die ons wat meer kunnen vertellen over de verschillende soorten kristallen? Een leuke uitleg van een ‘expert’ zou wel interessant zijn!



We zijn ook nog op zoek naar: een microscoop, beitels, oude tandenborstels en zeven (~zeef), een beeldhouwer :), ...



De letterkast mag leeggeroofd worden!

De voorbije groene week in een notendop:
Op maandag mocht Lowie zijn verjaardag op het podium verkondigen, hij koos ervoor om veilig tussen
zijn vrienden te blijven zitten. Geen probleem, we respecteren jouw tempo, kerel! Hij kreeg een daverend
applaus van de hele school! In de klas werden we in 3 groepjes verdeeld. Één groepje ging mee met Katrijn voor het moetwerkje van deze week. We maakten een boekje vol oefeningen. (testje) De andere
groepjes staken hun handen uit de mouwen in de andere kleuterklassen. De babbelkring verplaatsten we
naar de namiddag. Berlijn en Amira hadden alle twee bijzondere stenen mee. Het waren kristallen, met
bijzondere krachten! Waauw, daar wilden we wel meer over te weten komen! Voor we het goed en wel
beseften rolden we in ons project: KRISTALLEN EN STENEN.

Op dinsdag kwam Tom, de papa van Lowie naar onze klas. Jarige Lowie had een grote wens: voetballen met zijn vrienden én zijn papa. Dat deden we dan ook! Wat een leuke verjaardagsactiviteit! Na het
sporten konden we genieten van het geboorteverhaal en lekkere pannenkoeken met fruit! We bekeken
de meegebrachte stenen en kristallen en botsten al onmiddellijk op een probleem: Hoe kun je zien of het
een steen is of een kristal? Dit moesten we onderzoeken! We sloten de dag af met een experiment.
We wilden graag zelf kristallen maken. We vonden een proefje om zelf zoutkristallen te maken… benieuwd of het zal lukken.!

Woensdag begeleidde Wim de eigen werktijd en hij zag dat er flink gewerkt wordt in de groene klas!
Annelies begeleidde ondertussen enkele groepjes met hun moet-werkje. In de kring hielden we knuffel
-tijd, we maakten tijd om lastjes uit te klaren en te genieten van de nabijheid van elkaar. Merel vertelde
wat meer over haar meegebrachte speksteen en ook Jefke toonde enkele van z’n stenen.
Donderdag startten we de dag met de weetjeskring van Oskar over uilen, heel knap gedaan Oskar. We
bekeken de vele nieuw meegebrachte stenen en probeerden ze te beschrijven naar vorm, kleur, strepen, gladheid, glinstering,… Tijdens de eigen werktijd konden er ook armbanden gemaakt worden met
mooie ‘diamanten’: na 10 knopen mocht er telkens een diamant aangerijgd worden, dat was tellen! Tijdens de namiddag was er open klas, maar genoten we allen samen van buiten spelen en aanbod uit de
verschillende klassen op tafeltjes in onze achtertuin.
Op vrijdag bereidden we onze flappen voor aan de hand van een kringgesprek: wat willen we allemaal
weten en doen binnen ons project, er is al een mooi wensenlijstje! We gingen ook op stap naar de bib
om boeken te zoeken rond stenen en kristallen. We begroetten ook handpop kikker die ook graag eens
z’n zegje doet.
Dankjewel:


Aan Tom, de papa van Lowie voor de leuke voetbal-activiteit én de lekkere, gezonde hapjes!



Aan de kleutermadammekes voor het warme onthaal van onze groene klassers!

Een vooruitblik:


We kijken uit naar de weetjeskring op donderdag 6 juni door Marcel, Jefke sluit onze weetjeskringen af op donderdag 13 juni.



Donderdag 30.05.19: Hemelvaart én Groeifeest voor klas 1.



Vrijdag 01.06.19: Brugdag.



Maandag 03.06.19: De groene klas gaat op bezoek naar kleuter 3 van het Reuzenhuis. (meer
info volgt!)



Maandag 03.06.19: Oudercontacten vanaf 16u: De intekenlijst hangt aan de klasdeur.



Woensdag 05.06.19: Zwemmen.



Woensdag 06.06.19: Kleuterwerkwinkels: Wie graag een werkwinkel (mee) begeleidt, geef gerust een seintje!



Maandag 10.06.19: Pinkstermaandag: Vrije dag.



Dinsdag 11.06.19: Oudercontacten vanaf 16u: De intekenlijst hangt aan de klasdeur.



Donderdag 13.06.19: Op bezoek naar de Lochting in Izegem tijdens de namiddag, we zoeken
voor deze activiteit vervoer van ouders ;)



Dinsdag 25.06.19: Wieltjesdag: met de fiets/step/… naar het rusthuis.



Vrijdag 28.06.19: Laatste halve dag van dit schooljaar.



Zaterdag 29.06.19: De Koorddanser Danst.

Noteer je deze ook al in je agenda?: Zaterdag 31.08.19: Openingsfeest! (meer info volgt!)

