Klasnieuws week 26
Maandag liet Evi voor ons het parcourtje staan in het zaaltje. Ik stak het in een
ridderjasje en al snel wilden er heel wat Pages oefenen om ridder te worden! Bedankt
Evi!

Ons kasteel werd mooier en mooier door de kindjes die er bakstenen op stempelden. Dit
was ook een moetje voor deze week. Zo hielpen alle kindjes mee aan ons kasteel en was
het een werkje van iedereen samen.

In de namiddag was bijna iedereen aan het meespelen met een rollenspel die ze samen
hadden gevormd. De heksen probeerden de prinsessen te vangen en de ridders hielden
de heksen tegen. De prinsessen en ridders maakten (tekenden) plannetjes om de heksen
te vangen en de heksen deden dit ook om de prinsessen te vangen. Daarna voerden ze
hun plannetjes uit. Prachtig om hen allemaal zo verbonden bezig te zien!

Dinsdag bracht Liliana een hennin mee die ze zelf had gemaakt (een hoed voor
jonkvrouwen) Ik stelde haar voor of zij het zag zitten om aan de knutseltafel even ‘AnnSophie’ te spelen en de kindjes die wilden te leren hoe ze dit ook konden maken. Dit zag
ze helemaal zitten! Een eerste werkwinkel in de rode klas! J Wat worden ze groot!
-

Werktijd
MOETJES:
- Kasteel stempelen volgens baksteenpatroon
- Vrije tekst over het project
MAGJES:
- Schilden aan bord symmetrisch maken
- Juiste woordjes zoeken over project
- Kasteel zelf vormen met houten blokjes
- Memorie
- Puzzel
- Smartgames

Dinsdagnamiddag gingen we naar de bib. We vonden heel veel boeken over ons project!

Woensdag was er terug sport in halve groepen. Aan de kringtafel speelden we eerst een
spelletje. Ze kregen elk een kaartje waar er drie kenmerken op stonden. (bv: geen strik,
groen en 3 vliegen) daarna moesten ze de juiste kikker zoeken. Dit is alweer een stapje
moeilijker, maar lukte voor hen allemaal! Knap!

Daarna was er schrijfdans. We maakten een schild en versierden die.

Na de speeltijd verdeelden we de rollen voor ons toneel. Daarna wilden ze het toneeltje
al een beetje oefenen in het zaaltje. Ik schrok ervan hoe goed ze het verloop van het
verhaal al kenden! Natuurlijk moest ik ook eens de heks spelen die gevangen werd… J

Donderdag leerden we a.d.h.v een filmpje hoe prinsen en prinsessen met elkaar dansten.
Dit probeerden we natuurlijk zelf ook uit! Plots werden er ook koppeltjes gemaakt en
werden er trouwfeesten gepland tussen enkele gastjes J Hoe schattig!

Vrijdag was het de grote dag! We gingen naar het Gravensteen. Wat hadden ze er zin in!
Het was een fantastisch leuke namiddag. Bedankt aan de mama’s, papa’s en grootouders
die zo geduldig op ons gewacht hebben. We hadden toch wat vertraging opgelopen!
Maar dat maakte de dag er niet minderleuk op! Bedankt aan de mensen die zich vrij
konden maken om ons te voeren. (Jullie weten ook dat jullie een onkostenvergoeding
kunnen krijgen voor de kilometers en het parkeerticket voor wie wil. Stuur me gerust een
mailtje. De parkingticketjes spaar je dan best nog even. Of een bewijsje van betaling)
De foto’s stuur ik jullie allemaal door via mail.

DITJES EN DATJES
Ons project gaat nog een weekje door!
AGENDA :
Zwemmen
• 03/04
Poetsen
• 30/03 à Lieze
• 27/04 à Gabriel
• 11/05 à Liana
• 25/05 à Liliana
• 8/06 à Ariana
• 22/06 à Neveen
Klussen
• 30/03 à Rémi
• 29/06 à Sem
Vrije dagen
• Pedagogische studiedag à 05/04 à VRIJDAG
• Paasvakantie à 08/04 – 22/04
• Feest van de arbeid à 01/05
• Hemelvaart à 30/05
• Pinkstermaandag à 10/06
• Start zomervakantie à 28/06 à 12:10
Evenementen
• Cinema De Koorddanser, gratis toegang, enkel volwassenen (film ‘Demain’) à Woensdag
• Koorddanser danst à 29/06

GENIET VAN JULLIE WEEKEND!

