Klasnieuws week 20
Ook deze dinsdag was er zoals elke week de werktijd. Wat doen ze dit al super!
Moetjes:
- Rij van vier beren van groot naar klein en 4 verschillende kleuren. (Niet eenvoudig!)
- Vrije tekst (zelf te kiezen onderwerp)
Magjes:
- Spel met mikado stokken
- Sneeuwman versieren
- Figuren bouwen met sponsjes en tandenstokers
- Bolletjes op juiste plaats in eierdoos leggen.
- Puzzel
- Smartame

Woensdag hadden de gastjes sport. In halve groepen speelden we in de klas een
kringspelletje (associaties) en daarna speelden we een spelletje in het zaaltje waarvan
we wat warmer kregen (leeuwtje, leeuwtje, hoe laat is het?), want het was toch wat
frisjes zonder verwarming in de klas.

Het spel ‘leeuwtje, leeuwtje, hoe laat is het?’ Wilden ze dan ook nog na de speeltijd
verder spelen, in de klas waren er ook heel veel leeuwen bij het bed en aan de
bureautjes werden er leeuwen getekend. Het was overduidelijk… J Toen we in de kring
zaten vertelde ik wat ik had gezien en toen kwam de vraag van Heike: ‘Gaan we een
leeuwenproject doen?’ Niemand twijfelde eraan, we vonden het allemaal een goed idee!
En ideeën hadden ze zelf ook in overvloed. Ik tekende ze neer in een mindmap die in
onze kring hangt.

Er werd deze week veel leeuw gespeeld in de klas. We speelden ook jungle speed (een
leeuw die de dieren gevangenhoudt en wij moeten ze bevrijden), we kleurden
tekeningen van leeuwen, maakten leeuwenmandala’s, keken een filmpje over hoe
leeuwen leven en maakten een boom die ook in de savanne (jaja, ze weten al goed wat
dit is J ) voorkomt om op te hangen in de klas.

Donderdagnamiddag was er weer een hele leuke spelletjesnamiddag! Bedankt aan de
grootouders om te komen! En aan Lisa, de mama van Heike om op het laatset moment in
te springen! Ook bedankt aan Thibault om een groepje te begeleiden!

Vrijdagmiddag waren we uitgenodigd om in het zaaltje te gaan kijken naar een toneeltje
van de groene klas. Wauw! Wat hebben jullie dat goed gedaan.

Na het toneetlje maakten we een parcours in het zaaltje samen met Jutte. Zo kregen we
het een beetje warmer, want in de klas was toch frisjes.

DITJES EN DATJES
Is er iemand die even een elektrisch vuurtje kan missen voor in de klas? Alvast bedankt!
We hebben een nieuw project… Leeuwen! Enkel spulletjes binnen ons project mogen
meekomen naar de klas. Bedankt om hiermee rekening te houden.

AGENDA :
Zwemmen
• 27/02
Poetsen
• 9/02 à Liliana
• 23/02 à Ariana
• 16/03 à Neveen
Klussen
• 16/03 à Sem
• 30/03 à Rémi
• 29/06 à Sem
Vrije dagen
• Krokusvakantie à 04/03-10/03
• Pedagogische studiedag à 05/04
• Paasvakantie à 08/04 – 22/04
Evenementen
• Koorddanser danst à 29/06

GENIET VAN JULLIE WEEKEND!

