Klasnieuws klas 3
week 1
Hallo beste ouders
Hierbij een eerste portie klasnieuws uit klas 3, er staat hééééél wat belangrijke informatie in ;)
Veel lees– en kijkplezier!
Lieve groetjes
Annelies V en Annelies D

Maandag
Zijn we heel goed gestart met onze enthousiaste bende! We merkten heel veel
goesting en twinkelingen in de ogen bij het terugzien van de vriendjes, de
school, het ontdekken van de nieuwe klas en de nieuwe begeleiders, tof!
Tijdens het eerste forum genoten we van een gezellig samen zingen en van
Wim zijn zotte kuren (wist je dat hij salto kan, maar geen radslag!?). We vertelden onze vakantieverhalen aan de hand van een zelfgetekende foto op een I
-phone. Zoals de traditie het wil, speelden we in de namiddag ‘Ren je rot’. Welk
gek vakantieverhaal hoort bij welke begeleider?
Dinsdag
Leerden we tijdens verschillende hoekenwerken Bingel kennen, maakten we op
papier een facebookprofiel, tekenden we de gekke letters die je kan zien in
dit klasnieuws en legde Johan enkele denkspellen uit aan een groepje.
In de namiddag was het al tijd voor ons eerste atelier!

Woensdag

Hield Annelies D. een eerste themakring over de branden in het Amazonewoud.
Volgende week ziet Ella het al zitten om een themakring te houden, leuk!
We herhaalden de tafels in kleine groepjes en zijn gestart met een eerste
werktijd! De werkbrief kan je terugvinden in de blauwe klepmap.
Donderdag
Werkten we verder aan onze eigen werktijd (dit verliep zeer goed, yes!),
kozen we een leesboek en maakten we een toffe bladwijzer.
Donderdagnamiddag gaat telkens de helft van de klas sporten bij Evi. De
kinderen die in de klas bleven, maakten een tof kunstwerk voor onze
verjaardagskalender.
Vrijdag
We luisterden deze week ook al naar enkele hoofdstukken uit het boek ‘Het
verhaal van Mascopiro’, een warmmakertje naar ons eerste project met klas 4!

•

Dinsdag 10.09.19: Zwemmen.

•

Woensdag 11.09.19: Ella stelt haar eerste themakring voor.

•

Donderdag 12.09.19: Een gastspreker komt uitleg geven over Lego Wedo.

•

Vrijdag 13.09.19: Floor stelt een spel voor tijdens de spelkring.

•

Maandag 30.09.19: Facultatieve verlofdag.

•

Vrijdag 18.10.19: Pedagogische studiedag.

•

Maandag 28.10.19 t.e.m. vrijdag 01.11.19: Herfstvakantie.

•

•

•

•

•

•

Maandag krijgen de kinderen een eerste tafeltoetsje mee naar huis. Dit
was geen echte toets, maar vooral een oefening om onszelf een beeld te
geven op welke manier de maal– en deeltafels zijn blijven hangen bij de
kinderen na de zomervakantie. Het is zeker niet de bedoeling om paniek te
zaaien mocht jouw jongen of meisje hier minder goed op hebben gescoord,
ook de komende tijd oefenen we hier verder op door.
Dinsdag gaan we voor de eerste keer zwemmen! We stappen naar het
zwembad van Meulebeke.
Brengen jullie ook het sportgerief in orde? Er wordt telkens in twee halve
groepen gesport op donderdag of vrijdag.
In klas 3 verwachten we dat de kinderen niet meer tijdens de les
moeten gaan plassen. We proberen hen te stimuleren om tijdens elke
speeltijd naar het toilet te gaan. Indien een toiletbezoek echt dringend is
mag dit natuurlijk wel.
In klas 3 houden we op woensdagochtend een themakring en op vrijdagochtend een spelkring. Tijdens de themakring vertellen de jongens en
meisjes over een onderwerp dat zij boeiend vinden a.d.h.v. een blanco
mindmap die ze mee krijgen naar huis en thuis voorbereiden. Tijdens de
spelkring wordt er een gezelschapsspel uitgelegd die jullie zoon of
dochter leuk vindt. Het is niet gemakkelijk om een spel kort en bondig uit
te leggen (doel-verloop), dus dit vraagt ook wat voorbereiding thuis. Tijdens de keuze-activiteit op vrijdagnamiddag kan het spel dan gespeeld
worden. Tijdens de spelkring ‘s ochtends wordt het spel dus niet gespeeld,
enkel uitgelegd.
Er werd gepolst welke kinderen graag snel starten met een thema– of spelkring. Hier werd rekening mee gehouden bij het opmaken van de planning.
De planning van de thema– en spelkringen vinden jullie in bijlage.

•

•

•

•

•

Geven jullie maandag de tafeldoosjes terug mee naar de klas? De kinderen kregen die vorig jaar in juni van Ingeborg mee naar huis om na de zomervakantie terug mee te brengen naar de klas.
Er zijn luizen gesignaleerd op school, controleren jullie de haren van jullie
kind?

Geven jullie maandag de gekafte schriftjes mee naar de klas? Wij zorgen voor etiketten, maar een eigen etiket mag ook.

Aan de vele ouders die de voorbije klusdagen kwamen mee klussen en
poetsen om de school helemaal schoolklaar te maken!
Annelies V voor de vele hulp en uitleg de voorbije week! ;)

Een heel fijn weekend gewenst
en héél graag tot maandag!

