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Samen werkt!

We beginnen al aardig onze draai te vinden in klas vier.
Het is samen onze weg zoeken doorheen alle leerstof
die op ons afkomt. In onze groep geldt dan ook steeds:
‘Iedereen kan iets, niemand kan alles.
Je hebt het recht om anderen om hulp te vragen.’
Je hebt de plicht om anderen te helpen.

De kunst in de wiskunde

We herhalen de tafels. We doen dat door ‘spreekkoren’ (twee groepen die elk om de
beurt en dus door elkaar, de uitkomsten van een tafel zeggen, wat heel wat concentratie vergt), oefeningen in een oefenbundel en door het tekenen van geometrische
vormen, waarbij de uitkomsten in een bepaalde tafel met elkaar verbonden worden,
waardoor kunstige vormen ontstaan. Hoe mooi kan wiskunde zijn:

Werkwinkels

Er waren deze week voor de eerste keer werkwinkels! Dit waren de keuzemogelijkheden: hulp in Pinokkio en in de kleuterklassen, bouwen met Creatool, vogelvoerhoofden van klei, katten tekenen à la Mondriaan, balpentekenen, bladwijzers knutselen,
gezelschapsspellen leren spelen, tekenen met bister, pixelart, dans en milkshake leren maken. Deze laatste workshop werd door gegeven door Franne, Geike en Anna!
Knap was dat! Goed gedaan hoor!

Klas? Of nest? Of klas en nest?

We kwamen woensdagmorgen met alle nesten samen in de tent. Er waren in de beginweken bij de kinderen nogal wat wrevels ontstaan ivm het vieren van de verjaardagen, het eten in de refter en het dansen tijdens de speeltijden. De begeleiders van
de nesten staken de hoofden bij elkaar en stelden voor het dansen en het eten per
klas te doen. Het vieren van de verjaardagen is keuzevrij: al of niet, in de klas of in
het nest (zie ook de mail van deze week). Heel wat opgeluchte gezichten achteraf…

Ondersteuning

Op woensdag werken we na de speeltijd in kleine groepen. Er is dan 2 X 25 minuten
eigen werktijd bij Johan, Engels of Frans bij Rebecca en sterk denkwerk bij Wim.

Op donderdag krijgen we 50 minuten ondersteuning
door Tom (zijn klas heeft dan sport) en na de speeltijd
ondersteuning door Wim. Op dinsdag, om de veertien
dagen, hebben we na de speeltijd ook ondersteuning
door Ingeborg (haar klas heeft dan zwemmen). Zo helpen de begeleiders elkaar tijdens hun vrije sportmomenten. Op deze manier zijn er steeds 5 lestijden (van
50’) ondersteuning per week in onze klas (en om de
twee weken zijn dat er 7).

Kloklezen: de analoge klok

We herhalen het aflezen van de analoge klok (wijzerklok). Dat is niet altijd zo makkelijk. Die ‘kloktaal’ strookt niet altijd met onze streektaal. Zo betekent ‘half zes’
eigenlijk: ‘een half uur voor zes uur’.

Kastanjes en begrijpend lezen

Het is kastanjetijd! Onze klas verzamelde al heel wat kastanjes (om die later te kunnen ruilen voor ‘gekleurd stof’ in de kampen).
Die kastanjes kwamen eventjes terug in de les van begrijpend lezen. Ook andere vertelsels uit de kring komen weer aan bod in lessen. Zo is wat kinderen te vertellen wel
degelijk ‘van belang’.
Als voorbeeld van hoe zo’n kringvertelsels verwerkt worden in leerstof, zie je op de
volgende bladzijden. We maakten deze opdrachten in twee groepen op donderdagmorgen: één groep bij Tom en één groep bij Johan. Het komt daarbij niet enkel neer
op ‘invullen’, maar ook over samen nadenken en overleggen.
Volgende week komen zo de obsidiaan en het pyriet
van Louis en Senne zeker aan bod!

Kringweetjes uit klas vier (1)
1.

Vier pizza’s graag!

Louis vertelde dat zijn papa voortaan ook pizza’s bij
mensen thuis zal bezorgen. Pizza is een Italiaans gerecht. Maar weet je ook uit welke landen deze andere
bereidingen afkomstig zijn? Verbind het gerecht met het
passende land! Je krijgt er enkele cadeau, want het is
niet altijd wat je op het eerste zicht zou denken…

...

...

komt uit
Vol-au-vent
Mayonaise
Ketchup
Een hotdog

Een bakje friet
Het chocoladekoekje

Engeland.
Spanje.
Duitsland.
De Verenigde Staten
(Amerika)
Italië.
Egypte.

Pizza

China.

Brood

België.

Een sandwich

Frankrijk

2. Met de trein naar huis!
Sommige kinderen gaan te voet naar huis, anderen met de fiets of met de auto. Soms gaat
er iemand met de bus naar huis, maar Jef gaat samen met Jeanne, Abel en Mariet met
de trein naar het huis van mama!
In het station van Tielt neemt Jef de trein naar Gent-Dampoort.
Jef stapt op om 16.42u. in Tielt en komt aan in Gent-Dampoort om 17.18u.
Hoeveel minuten zat Jef dan op de trein? (Je weet waarschijnlijk wel dat er 60 minuten in
één uur zijn.)
Doe het zo:
Van 16.42u. tot 17.00u. = _____________ minuten
Van 17.00u. tot 17.18 u. = _____________ minuten
Samen duurt de treinrit dus ____________ minuten!
Jef zit dus langer/korter* dan een half uur op de trein.
(*= schrap wat fout is)

3. Nuttige kastanjes
We verzamelden deze week al een hoop kastanjes, die we graag later
willen omruilen voor kleurstof of andere dingen...
Die kastanjes zijn de vruchten van de wilde paardenkastanje. Bij de
natuurboeken in onze schoolbibliotheek, vind je dit boek:

Stel dat je in dat boek iets wil opzoeken over de paardenkastanje. Daarvoor kijken we best eerst naar de inhoudstafel,
vooraan in het boek. Daar staat te lezen waarover je iets te
weten kan komen en waar het staat in het boek:

Vraag:
Op welke bladzijde
zou jij kijken om meer
informatie over de
paardenkastanje te
weten te komen?
Op bladzijde _______.

De paardenkastanje kreeg zijn naam om twee redenen:
1.
Waar een blad vastzat aan een takje, zie je na het afvallen van
het blad, een litteken. Dat litteken lijkt op een hoefijzer van een
paard.
2.
Vroeger gaf men in Turkije aan hoestende paarden deze kastanjes te eten, waardoor ze weer beter werden.
De paardenkastanje heeft ook nog twee andere namen:
de ‘witte kastanje’ en de ‘wilde kastanje’.

tamme
kastanje

wilde kastanje

Paardenkastanjes zitten in een bolster, waarop korte, stevige stekels staan. Die bolster is
een soort doosje, waarin tot 3 grote, roodbruine zaden zitten. Daarom worden deze
boomvruchten ook wel ‘doosvruchten’ genoemd.
De tamme kastanje, die geen familie is van de paardenkastanje, heeft tot 3 roodbruine noten in een stekelig napje. Die lange, fijne stekels staan heel dicht bij elkaar.
De kastanjebomen hebben ook verschillende bladeren. Bij de tamme kastanje is het blad
lang, spits en getand. Bij de wilde kastanje bestaat het blad uit 5 tot 7 blaadjes. Het blad
lijkt wat op de vorm van een hand.
Vul je onderstaand schema in? Lees nog eens goed het stukje tekst hierboven!
Deze woorden en getallen krijgen graag een juist plekje:
handvormig, bolster, 3, roodbruin, kort en stevig, 3, spits, lang en fijn, roodbruin,
napje
tamme kastanje

paardenkastanje

blad
omhulsel van de zaden
aantal zaden
stekels
kleur van de zaden
De paardenkastanje is niet van hier. Het is een boom die in het wild voorkomt in het
noorden van Griekenland. In 1570 werden er bomen naar
onze streken gebracht. Die hadden het hier zo naar hun zin,
dat ze nu in veel steden en dorpen in parken te zien zijn. Ook
bij ons op school werden een hele tijd geleden paardenkastanjes aangeplant. De grootste staat bij de klas van Marieke.
In de lente worden onze paardenkastanjes druk bezocht door bijen.
Ze halen de lijm van de knoppen,
om daarmee de kieren in hun nesten dicht te maken. Dat kleefspul
noemen we ‘propolis’.

Kringgesprek

Donderdagmorgen startten we de dag met een kringgesprek over ‘Heb je dat nou ook?’ Het zijn
belevenissen van kinderen die in een boekje verhaald
worden en waar wij nagaan als we dat ook zo beleven
of beleefd hebben.
In de nacht naar het toilet moeten of wakker worden
en dan allerlei geluiden horen… was zeeeeeer herkenbaar!

Sport

Evi liet ons al flink sporten. We hebben ook al onze eerste zwemles achter de rug!

Speel-tijd

Goed om te weten:
•

dinsdag 20 september 2022: zwemmen!
Graag zwemzak en fietshelm mee!

•

woensdag 21 september 2022: ouderinfo-avond
We starten in de circustent:
Om 19.30u: info zeeklas voor de ouders van klassen 3 en 4!
Om 20u.: info over de nesten door de 5 begeleiders.
Na deze info trekken we naar de klas, voor de klasinfo. De kinderen
krijgen in de loop van de week ook nog een bundeltje mee over klas 4.

•

van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 september 2022: zeeklas in
Bredene!

•

maandag 3 oktober 2022: vrijaf!

•

van 26 september tot en met 21 oktober 2022:
Geen nestenwerking, wegens voorbereiding en verwerking van de
zeeklas voor klassen 3 en 4 (28 tot en met 30 september 2022) en
van de vredesdriedaagse voor klassen 5 en 6 (12 tot en met 14 oktober
2022)

