
Clincke Marieke
klasnieuws 4 

Clincke Marieke
… op zijn eekhoorntjes ;) 

Clincke Marieke
De wijsneuzen en hun weetjeskring komen slechts om de 2 weken aan de beurt. 



Clincke Marieke
De kringbabbels werden deze week getekend door Noa 

Clincke Marieke
We hadden het over onze klasspin :), cinema, geschminkt worden in een tent, een puzzel van een eekhoorn (die past bij onze klas), eikelnootjes, een poes nu nog zonder naam, verbouwingen in een huis die helemaal klaar zijn, sommige kinderen hebben een trapje om de spiegel in de badkamer te kunnen zien, slapen bij mama in bed, marsepein in de vorm van een eikelnootje, een weetjes boek over een eekhoorn … 

Je merkt het de losse babbels gaan niet meer over het projectje. Tijd om het deze week af te ronden en ons voor te bereiden op een nieuw avontuur.  

Wat we nog uitvoerden in de klas deze week, kan je hier bekijken … 





Clincke Marieke
We leren cijfers op de juiste manier schrijven.
we starten bij groen , even halt bij oranje maar 
rijden  nog even door tot rood ;) 
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forum

Clincke Marieke
Joost stond klaar met een resem tongtwisters. 
Achiel die beet voor ons nest de spits af ! 

Clincke Marieke
Deze week geen lettergestempel van de kinderen, onze journalistiek-afdeling was in verlof. Allen op uitstap naar de camping ;) 



Clincke Marieke
kringspel

Clincke Marieke
Deze week voelden we onder de slaapzak een letter. Wie kon raden welke letter? Vinden we nog woorden met de letter T? De vorm leren we beter begrijpen door niet enkel te kijken maar ook te doen. Aan de slag met de knopen of met takken. Er werden spontaan prachtige Tenten getekend en Milo’s dobbelsteen kwam van pas om een kringspel te spelen. Marieke die had 3 woorden met een T gezegd, konden wij die woorden goed onthouden en in de juiste volgorde nazeggen. Milo rolde ook eens 5 (wow, 5 woorden nazeggen bleek al wat moeilijker) 
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buiten
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Genieten 		 Beleven  
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feest

Clincke Marieke
Roos werd zondag 3 jaar! 
Mama Annelies kwam samen met ons fruitbrochettes maken. Och wat straalde Roos met haar mama in onze klas. 
Dank u wel voor het lekkernijtje ! 
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krullebol

Clincke Marieke
Wanneer de groene eekhoorntjes naar het mierennest mogen dan werken wij aan onze schrijfvaardigheid. Met ons volle lijf gaan we aan de slag! Trommelen met Tandenborstels en heerlijke muziek… we lieten ons eens goed gaan ;). Onze tent ziet er geweldig uit. 



Clincke Marieke
mini hoekenwerk

Clincke Marieke
Het zijn niet enkel de oudste die ‘werken’ in de hoeken. Ook de jongste wagen zich er aan. Met een klein groepje kan ik uitleg geven op maat. Quality time voor Rood (en de allerjongste die volgen mee of vertoeven eens in alle rust in de speelhoeken) 
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feest

Clincke Marieke
Maurice werd ook zondag jarig, 4 kaarsen mocht hij uitblazen. 
Mama Delphine kwam naar de klas en las voor uit het lievelingsboek van Maurice. Genieten van dit moment! Dit pakken ze ons niet meer af. Dank u wel voor het lekkernijtje ! 
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yoga

Clincke Marieke
Voor iedere speeltijd zorg ik voor een aanbod dat past bij onze allerjongsten. Op dinsdag is dit ‘krullebol’ en op woensdag gaan we naar de relaxatieruimte. 
Met ons volle lijf aan de slag en af en toe die rust vinden. 



Clincke Marieke
hoekenwerk

Clincke Marieke
Hoekenwerk met een werkkaart. We kunnen op die manier goed bijhouden welke hoeken nog te ontdekken valt. Iedere hoek zet een ander deeltje van ons ‘brein’ aan het werk. 






Clincke Marieke
babbelkring

Clincke Marieke
Wat we waarnemen en beleven willen we delen met elkaar. Dit doen we heel regelmatig in de kring. De oudste koorddanser noteert alles zorgvuldig zodat we later op het verhaal kunnen terugkomen. 
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kindcontact

Clincke Marieke
Bijna is onze eerste maand in het eekhoorntjesnest voorbij. Tijd om eens te polsen hoe het met iedereen gaat. Een kindcontactje … 
Ik vroeg aan ieder kadé, hoe voel je je vandaag? hoe voel je je hier bij de eekhoorntjes? zijn er dingen die niet zo tof zijn? Wat vind je super? … Terwijl de andere kinderen speelden in de klas, maakte ik voor iedere eekhoorn eventjes tijd.  



Clincke Marieke
hoekenwerk

Clincke Marieke
Vooraleer we terug aan de slag gingen op donderdag maakten we afspraken. Ik vertelde mijn probleem in de kring (dit ging over ‘ik kan niet bij iedereen meteen uitleg geven’) Hoe lossen we dit probleem op? Al heel snel kwam er een mogelijke oplossing ‘de anderen die zien dat jij bezig bent, die moeten een beetje wachten’. Inderdaad, maar dit is niet zo eenvoudig. Hier gaan we op oefenen. Mijn stopteken als handgebaar zal ons hieraan helpen herinneren. De volgende werktijd, ging alvast super goed! 
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werkwinkel
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Vaak op donderdag namiddag is er werkwinkel. Dan kiezen de kinderen een workshop bij 1 van de begeleiders. Ik wou hen de kans geven om mee te gaan naar de indianen (een indianenyoga activiteit). Er kon ook gebakken (wafels) worden, gekookt (perenmoes), geknutseld met verf(vossenkunstwerk), met bladeren (egeltje) of met takken en klei (spinnenweb) Voor elk wat wils.
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kinderspel
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bewonderen
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Terwijl de oudste sportten met Evi. Wou Milo graag de caravan tonen. We bekeken heel wat onderdelen en benoemden alles wat we zagen. van wielen tot poten van bed tot tafel… Ook Abdirahman die eigenlijk een andere taal spreekt, begon woorden te herhalen. top! 
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naar … 
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Na de middag kon ons volledig nest naar de mini-camping! Dank u wel, Ramon en Milo om ons van Tent en Caravan te voorzien. Dank u wel aan alle andere kinderen om ons project rijker te maken! 
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einde ;) 

Clincke Marieke
En of we ervan genoten! Prettig weekend iedereen 


