klas

week

Wist je dat …


we heel erg genoten van de gedreven manier waarop Guust zijn kring over haaien
bracht?



we ons project over ‘the big 5’ mooi afgerond hebben door het maken van 5 mindmaps over deze prachtige dieren? We maken er een boekje van en bezorgen jullie
het!



we een van die 5 dieren met klei mochten boetseren en tekenen met pastelkrijt?



we op zoek gingen in alle boeken (waarvoor heel veel dank!) die we van thuis meekregen naar allerlei weetjes over de olifant, het luipaard, de leeuw, de Kaapse buffel
en de neushoorn?



we de natuurfilm ‘wild cats’ bekeken en zo enorm veel bijleerden over het luipaard en
de leeuw?



Oskar ‘oude centen’ meebracht? Hoe noemden die centen? Zijn ze nu nog iets
waard?



Lowie G. een verzameling postzegels meebracht? Zo tof, we gingen op zoek naar een
postzegel met een dier uit de big 5 op… en vonden er een!



we heel erg genoten van een gekke carnavaldag?



we misschien wel nog meer genoten van de werkwinkels XL?



we mooie gesprekken voerden over het rapportje dat mee ging naar huis?



we een —voor sommige kinderen moeilijke—oefening deden rond ‘nadenken over
mezelf’?



we dankzij Zeno heel veel leerden over paarden?

Wist je dat …


we de tafel van 4 leerden? We kennen nu al de tafels van 10, 2, 5, 3 en 4!



we naar heel veel mooie verhalen luisterden die pasten binnen onze project?



we experimenteerden met de vrieskou? We maakten glitter ijsballen, maar ook fluoijsballen! We maakten ze met ballonnen en gingen ze tonen in de blauwe klas (die net
een project had over ballonnen op dat moment).



we een zotte puzzel maakten met de hele klas? De stukjes zijn dierenvormen.. Als we
ze goed aan elkaar passen, dan hebben we een mooie leeuwenkop!

sfeerbeelden

Komende week
MAANDAG

sport voor de volledige klas

WOENSDAG

zwemmen voor de blauwe groep
Otto, Jef, Geike, Berlijn, Senne, Massio, Zeno, Kythana, Amira

Komende tijd
3 april - 18 april 2021

paasvakantie

Donderdag 13 mei 2021

Hemelvaart, geen school

Vrijdag 14 mei 2021

vrije dag

