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Maandag 12 september
Deze ochtend was er opnieuw tijd voor een babbelkring. Nog steeds zoekend gingen we aan
de slag.. Emma zag het zitten om de kringleider te zijn (er waren weinig enthousiastelingen) en
Liam wou onze tekenassistent zijn (Ook hier weinig kandidaten). En wat deden ze het goed!
Waw! Knap! Zowel Emma als Liam schitterden in hun ‘rol’. Liam hielp mee diepere vragen te
stellen..
Groene klassers… Jullie doen me soms even zwijgen (ook wel goed soms, zeker vandaag met
mijn keelpijn :D)

Feest!
Ook de kringleider wou graag
iets vertellen. We hadden elkaar
gezien in Tielt. Emma was er ook
met haar ouders om een trouw bij
te wonen en dat wou ze
vertellen.. Ze was zo trots! Ze
vertelde dat ze naar de kapper
was geweest, glitter in haar haar
had en dat ze op een mooie bus
had gezeten.

De hond van Filip
Vandaag had Filip een grote hond mee
naar klas. Ik vroeg hem (net als andere
andere groene klassers) wat hij er mee wou
doen en we dachten even na.. Stempelen?
Een tekening van maken? Een vrije tekst?
Een bouwwerk? Hij besloot om een hok te
maken.
Niet veel later mocht ik zijn hok gaan
bewonderen. Vol enthousiasme toonde hij
zijn waterdicht hok en toonde hij hoe de
hond er uit kon.
Knap gedaan kerel!

Prachtig!
Ook Manou had iets mee en kijk eens.. Zij maakte een
schilderij met waterverf! Gewoonweg PRACHTIG!

Een hekje voor de poezen
Jack vertelde tijdens de babbelkring dat hij samen met zijn mama een hekje had gemaakt zodat
de katten hen niet meer ’s nachts zouden storen. Ook in klas maakten we (met z’n allen) een
hekje. Niet evident, maar kijk eens hoe ze samenwerken. WAUW

Doe het als Liam
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Liam kwam enorm enthousiast de klas
binnen deze middag en klapte een leuk
ritme. Misschien jn om eens na te
doen? Proberen maar! Ook anderen
kregen de kans om eens een ritme uit te
vinden. De anderen moesten vooral
goed kijken en luisteren. Niet zo
eenvoudig, een ritme ‘uitvinden’.

Genieten nu het
nog kan!

We sloten af met
een boekje
Filip vertelde deze
ochtend dat hij ging
vissen met mama en
papa en we kozen
dus voor een
verhaaltje over een
klein schattig visje.

Dinsdag 13 september
Deze ochtend waren de groene klassers in
het mierennest bij Barbara en Anita en was
het net iets rustiger in de kring.
Lena had een pluimpje gevonden op de
speelplaats en we dachten even na wat we
allemaal met een pluim kunnen doen. Tessa
zei ‘strelen!’ en daarna kwam al snel blazen.
Blazen op een pluimpje is niet zo simpel
hoor! We dachten ook na wat we nog wilden
doen. Stella wou graag dansen met de
pluimen en toonde hoe dat heel sierlijk kan!
Ook bekeken we enkele knutselideetjes
zodat we weten wat we echt willen doen!

Schilderen met pluimen!
Uiteraard! Schilderen met pluimen! De blauwe
en gele klassers lieten zich volledig gaan en
leefden zich uit. De rode klassers werden net
iets meer uitgedaagd! Schilder je werkje in 2
kleuren volgens patroontje. Kijk eens aan hoe
mooi!

Miniwerktijd gele klassers
De gele klassers hebben hun miniwerktijd elke
dinsdagochtend (als het iets rustiger is in de
klas). We gingen aan de slag met pluimen, een
vergiet en zelfs een kleurendobbelsteen.
Ook de jne motoriek werd erg op de proef
gesteld! Leuk he! Heel goed gedaan!

De letter ‘P’
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Deze middag vertelden Jack en Tessa wat
we deze voormiddag gedaan hadden. De
‘P’ van pluim .. wat zouden we daarmee
kunnen doen? We luisterden eerst naar een
KNOTSGEK liedje van kapitein Winokio
over de letter ‘P’. Daarna deelden we onze
groene en rode klassers op in 2 kleinere
groepjes. Een groepje ging bij Nancy zitten
en de andere groep kwam bij mij aan tafel
zitten. We dachten welke woorden nog met
de letter ‘P’ beginnen! We waren
aangenaam verrast!

De zoektocht!
Daarna startte de zoektocht naar een
voorwerp met de letter ‘P’. Hier en daar
herinnerden we hen even aan hun eigen
gevonden woordje en dan ging de
zoektocht soms veel vlotter! Nadien
stelde iedereen vol trots zijn/haar
voorwerp voor.
Alle voorwerpen zijn te bewonderen in
onze kring!
Zoeken jullie verder mee thuis?

Afsluiten met braingym

Woensdag 14 september
Vandaag bekeken we alle
meegebrachte voorwerpen!
Wat hadden jullie je best gedaan!
We ontvingen een..
Peer
Paraplu
Pop
Ponu
Pantoffel
Perzik
Pruim
Pet
en iets van Paw Patrol!

Pudding!
Nu we met rode en groene klassers zijn, kan ik
nog meer uit handen geven.
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Tessa: Giet de volledige melk es leeg.
Roxanne: Zie je een 5 0 0 op de maatbeker? Ik
giet melk en jij zegt stop als de melk dat
streepje bereikt.
Mathilde: Giet de helft van de melk in de kom.

Emilia: Giet het zakje helemaal in de
maatbeker.
Aude: Giet het zakje helemaal in de
maatbeker.
Manou: Doe suiker in de maatbeker tot er
een 1 5 0 op de weegschaal staat (stond
ook op het roze briefje).
Stella: Roer (voorzichtig!) de
puddingpoeder los in de melk.
Nore: Giet de suiker in de kom.

Knikkerbanen maken
Ze waren er helemaal gefascineerd
door!

Pudding Proeven..
Het werd gesmaakt hoor! Kijk ze eens
smullen!

De Sierk
Het leukste uitje van het jaar..
Veel lachende gezichtjes! Gezichtjes die ik
bijna niet gezien heb en dus niet op mijn
foto’s staan en gezichtjes die heel graag
dicht bij mij bleven doorheen de dag….

Ik zag ze overal en nergens…
Gezocht, gevonden, gelachen,
gespeeld..
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’t was zo jn!

En dan.. SSSTTT..
Deze snoetjes sloten even hun oogjes.
En op vraag: ‘Rugje wrijven?’, dan doen
we dat toch gewoon. Snoezig he!

Vrijdag 16 september
Deze ochtend zijn we traag gestart. Op ons
gemakje alle kalender in orde brengen en
een spel spelen aan tafel. Lekkere
ouderwetse gezelligheid bij regenweer!
Nog enkele kiekjes uit de klas.

Oooh vogeltje!
Deze week waren we veel met pluimen
in de weer. We werkten vandaag verder
aan ons vogeltje. We kozen de mooiste
pluimen, knipten een bekje en kleefden
wiebeloogjes (gele klassers).

2 trotse dames
Bijna zo dicht bij mijn ogen dat ik er
scheel van kijk! Kijk eens hoe trots ze zijn
op hun werkje!

Tiktak
Tiktak enkel voor de jongste
kleuters? Niet als je het wat
moeilijker maakt!
We deden aan letterherkenning,
maar ook een auditieve oefening.
Hoor ik de ‘P’ vooraan?
Ik benoemde het woord en zij
toonden waar het bij hoorde. Knap
toch?
We sorteerden pluimen.. ja, maar
wie weet waarvan er het meest of
minst pluimen zijn? Hoeveel meer?
En de toren die ik altijd maakte,
werd een uitdaging voor onze
Liam! ;)

Fruit met een ‘P’
smullen!
Een heerlijk stukje
peer, pruim of perzik!
Jammie!

Agenda
22/09: Werkwinkels in het kleuter
Oktober
03/10: Vrije dag
05/10: Dag van de leraar!
19/10: Pedagogische studiedag
20/10: Ozan is 3 jaar! Feest!
24/10: Feest voor Nore! Ze is 5 jaar!

Poetsen in de klas
17/09: Roxanne
01/10: Mathilde
15/10: Filip
Herfstvakantie: Emma

Klussen:
01/10: Ozan

Zwemmen
28/09: Rode klas
12/10: Groen klas
26/10: Rode klas

