Beste ouders

Hierbij klasnieuws week 8 Veel– en kijkplezier!



Een terugblik:

Op maandag mocht Berlijn plaatsnemen in de koorddanser-stoel. We kregen een nieuw moetwerkje:
‘teken een fiets’. Als echte kunstenaars probeerden we de fiets van Nel (de zus van Otto) zo goed als
mogelijk na te tekenen. De resultaten zijn ongelooflijk!!! Amira wou graag weten of zo’n helm wel
echt werkt… Dit testten we uit met twee ballonnen en een helm. Hilariteit alom, maar de kinderen van
de groene klas weten nu HEEL goed waarom het zo belangrijk is om een helm te dragen als je fietst.
We werkten verder aan onze ‘werkbank’ van de fietsenmaker. We kregen de twee wielen, de rem en
de remkabel al van Massio’s kapotte fiets.
Dinsdag schrijfkriebelden we een fiets bij Evi. We speelden met de mormeltjes en telden tot 10 in het
Engels. Na de speeltijd waren er terug 3 begeleiders in de groene klas. Bij Fiona gingen we ‘flitsen’
met projectspullen. Bij Annelies probeerden we heel gericht te luisteren en onze tekening aan te vullen en bij Katrijn werkten we aan ons moetje of werkten we onze blaadjes af uit ons ‘afwerkbakje’. Na
de middag begeleiden we de vriendjes van de gele klas met veel zorg en verantwoordelijkheid naar de
bibliotheek. We zochten er fietsboeken en luisterden naar het verhaal van ‘Max op de fiets’.
Op woensdag maakten we onze eigen keuze voor de werkwinkels XL: een keuze voor een atelier tijdens de voormiddag én een keuze voor een atelier tijdens de namiddag.
Donderdag vertelden Oskar en Barlijn over de aangespoelde vinvis van wel 15 meter lang. We bekeken deze vinvis eens van dichterbij op ons grote scherm en ontdekten via een grote krijttekening buiten hoe groot/lang die vinvis nu eigenlijk wel is: héééél groot!
Oona vertelde tijdens de babbelkring dat ze geschrokken was van 'dieven die op konijntjes schoten'.
We namen de jager en het jagen eens wat dichter onder de loep: Hoe ziet een jager eruit? Wat heeft
hij allemaal mee? Mag hij jagen en op wat allemaal? Om welke redenen jagen jagers,... Heel boeiend.
Na de speeltijd was er toneel door alle kleuterbegeleidsters gespeeld voor alle kleuters: 'Buurman
brombeer'. Een dikke pluim voor een heel geboeid publiek!
Oona en Lowie deelden ook hun rozijntjes uit, niet gemakkelijk om samen 17 gelijke groepjes rozijntjes te maken!
Vrijdag genoten we van een ruim aanbod werkwinkels: sportstapelen, dansen, monstertjes maken,
vingerspinnetjes knutselen, halloweenlichtjes versieren, trekkaarten maken, samen tekenen,...





Een vooruitblik:



Maandag 05.11 komt de opa van Lowie de fiets van Katrijn herstellen in de klas.



Dinsdag 06.11 brengt Tom van klas 5 zijn hele oude fiets mee naar de klas en zullen we die eens
vergelijken met een fiets van nu.



Woensdag 07.11 gaan we zwemmen.



Vrijdag 08.11 gaan we tijdens de namiddag fietsen naar het WZC waar er ook een heus parcours
voor ons wordt klaargezet. Ouders die graag vergezellen geven gerust een seintje. Meer info
volgt nog.



Maandag 19.11 t.e.m. vrijdag 23.11 is er ‘Voorleesweek’. Ouders die tijdens die week graag komen lezen uit Pluk of een eigen voorleesboek om 8u30 of 15u in onze kring kunnen die week een
seintje geven.



Een oproep:



We willen volgende week graag nog een echte (professionele of amateurs) wielrenner verwelkomen in onze klas: Wat draagt hij? Wat heeft hij mee? Wat eet/drinkt hij? Hoe plast hij onderweg?
Wie kent iemand of voelt zichzelf geroepen? :)



Vergeten jullie de lege werkjesmap van jullie kleuter niet terug mee te geven naar de klas? Dankjewel!



Dankjewel!



Papa van Amira, voor het gebruik van de gereedschapskist!



Mama van Juliette voor het poetsen van onze klas!

Nog een fijn vervolg van de vakantie gewenst!

Lieve groetjes

Annelies en Katrijn

