Klasnieuws klas 3
week 24
Hallo beste ouders
Hierbij nieuws uit klas 3 over de voorbije week. Zo gewoon de week begon, zo
vreemd kende het z’n einde op vrijdag…
We zullen jullie missen lieverds…
Lieve lieve groetjes
Annelies en Annelies

Wist je dat…


We enkele schitterende kringgesprekken hadden? Zo hadden we het over
hoeveel water je verbruikt op een dag, we hadden het over de relatie tussen broers en zussen, over als je je vrienden ‘kiest’ of niet, waarom bepaalde mensen je vrienden zijn en andere misschien net niet, cyclocross, …



Fien vertelde dat ze in de Scouts een ‘wolfje’ gekregen had? Een pin voor
op haar hemd waar een belofte aan vasthangt. We vonden dit zo’n mooi
dat we dit ook in de klas eens wilden doen! We maakten onze eigen
‘Koorddansertjes’. We schreven er een goed voornemen op (niet meer
vloeken, complimentjes geven aan mijn vriendinnen, liever praten tegen
vrienden, minder babbelen in de eigen werktijd, …) en prikten ze vast aan
onze pennenzak.



We ook deze week weer verder werkten aan ons mini-werkstuk? Dit is
echt een hele klus! Voor veel kinderen is het ook een goed moment om wat
te werken aan ‘doorzettingsvermogen’.



We voor de eerste keer gingen zwemmen met de fiets?



Er werkwinkels waren op dinsdagnamiddag?



We terug gestart zijn aan het schrijven van klaskrant nummer 4?



We ons eerste ‘klas 3 –mysterie’ oplosten? We hadden het over onweer en
bliksem: we ontdekten wat een onweerswolk is, hoe de kringloop van het
water in elkaar zit, hoe bliksem ontstaat, hoeveel energie er in bliksem zit,
hoe je de afstand van onweer kunt bepalen, we vergeleken de snelheid van
het licht en de snelheid van het geluid,… Al de weetjes die we noteerden
probeerden Tije en Louise samen in een mindmap vast te zetten!



We tijdens de les Frans ook verder werkten rond onweer? Via het beeldverhaal van Toulouse maakten we kennis met ‘des nuages d’orage, une tornado, la pluie, le vent, dangereux,…’



Tom en Martine kwamen helpen bij het werken rond blokkenbouwsels? In
kleine groepjes werden bouwsels onderzocht en de verschillende aanzichten aangeduid en getekend. Geen gemakkelijke opdracht?



We tijdens de werktijd ook werkten rond soorten woorden, verenkelen en
verdubbelen, woorden met –ch, cijferen aftrekken, bewerkingen tot 100
of tot 1000, de digitale klok,…



Een aantal kinderen ook sterk rekenwerk of leeskrakers probeerden op te
lossen of startten met het lezen en oplossen van ‘Humpie Dumpie’ verhalen
bij Wim?



We via de themakring van Alexander veel bijleerden over Parijs en de Eiffeltoren? En we ook mochten smullen van ‘la baguette au fromage’?



Er vrijdag heel wat kinderen in pyjama naar school kwamen?



We vrijdag de verjaardag van Joren vierden en daarbij mochten smullen
van hele lekkere cakejes? Dankjewel!



Vrijdag een hele rare dag was in klas 3… We startten de ochtendkring met
de beide Anneliezen want er was toch vreemd groot nieuws… we zullen elkaar een lange periode moeten missen… Hoewel we de dag zoveel mogelijk
‘normaal’ probeerden aan te pakken, voelde het verzamelen van werkboekjes om mee te nemen naar huis heel surrealistisch… Wat zullen we de komende tijd elkaar missen, onze gezellige warme liefdevolle energieke enthousiaste zorgzame gretige vrolijke lieve bende!!! We hebben veel begrip
voor de beslissingen die zijn genomen, maar het doet in ons hart heel veel
pijn dat we de komende tijd verplicht uiteen moeten gaan



Voorlopig wordt de agenda tot de paasvakantie geschrapt. Themakringen
die de komende weken geannuleerd worden zullen we inplannen tijdens
spelkring-momenten na de Paasvakantie (vrijdagochtend om 8u30). De geannuleerde en geplande spelkringen zullen we inhalen en laten doorgaan als
aanzet van de keuzetijd op vrijdagnamiddag om 13u30 i.p.v. vrijdagochtend
om 8u30. Het is dus zeker zinvol om je themakring de komende weken al
goed voor te bereiden (op een zelf getekende mindmap) want na de vakantie zullen de themakringen elkaar snel opvolgen.



Proberen jullie de mail n.a.v. ‘(t)huiswerk in klas 3’ zo goed mogelijk op te
volgen? We hebben er heel veel begrip voor dat de komende weken voor
elke ouder een grote uitdaging worden, maar we willen hier echt op jullie
hulp rekenen. Tip: Druk de mail af en kleef hem vooraan in het werkdagboek van jullie zoon of dochter ;)



Aan de ouders van Jutte, Marjorie en Tony, om onze klas te poetsen!



De leesmama’s die zo vaak paraat staan, het was echt een hele hulp jullie
in de klas te mogen ontvangen! Het is jammer dat we deze hulp de komende week zullen moeten missen, maar misschien/hopelijk vinden jullie de
tijd om thuis leesmama of –papa te spelen?...

