
 

Op de agenda komende weken: 

woensdag 16 november: 	 zwemmen voor de groene eekhoorntjes  

woensdag 23 november: 	 zwemmen voor de rode eekhoorntjes 

vrijdag 25 november: 		 verjaardag ACHIEL G. 
 

woensdag 30 november: 	 Sint -bezoek in school ;)  
 
 

 

Klasnieuws 9

kringbabbels werden  
genoteerd door Esmée





kring
Sorry, deze week hadden we op vrijdag 
werkwinkel XL (dus het uurtje ‘foto’s 
bekeken van deze week’, hebben we 
niet kunnen uitvoeren)  Maar beelden 
zeggen vaak meer dan woorden ;)   
 
 
We vertelden over spinnen - 
fossielenvondsten, verjaren, 
pompoenen, eenhoorns, 
plopsabezoek, … 

verjaardag CIS

Cis werd 3 jaar !  Hij genoot de volle 
dag van de goede zorgen en 
voorrechtjes :) en wij genoten van de 
lekkere aardbeien en wafeltjes. Dank u 
wel voor deze traktatie !    
 
Een foto bij zijn favoriete hoek (de 
trein) mocht op deze dag niet 
ontbreken. 



hoekenwerk
Deze week op de planning:  
 wat begint met een S? (taal)  verzamel (4) vliegen? (wist) 

 kralenplanken (met opdracht) 
 
 bundeltje SPIN (spinnenweb tekenen - letter S zoeken - hoeveelheid koppelen)  
  
 keuze uit verschillende knutselideetjes (spin met strijkparels - spinnenweb met touw …)  
 

 Halloween sudoku

in de buitenlucht … 
We zoeken naar spinnen, 
observeren en tekenen. 





schrijfdans
van lijn tot lijn of gewoon 
rond en rond en rond … en 
daar is hop een spinnenweb. 

hoekenwerk
De rode klassers aan het 
werk terwijl de oudste naar 
het mierennest zijn. 

weetjeskring
Noa en Ramon, beiden niet happig 
wanneer een spin in de klas is, maar wel 
een vat vol spinnenweetjes :) 





yoga op woensdag
Terwijl de rode klassers gaan zwemmen, genieten wij van een 
spinnenmassage en de daarbij horende rust met geel en groen. 
Maar eerst kronkelen dwars door een spinnenweb …

speelkiekjes 





eigen kleuterinitiatiefeen beeld zegt meer dan 
woorden…  
De enthousiaste eekhoorntjes, 
energieke eekhoorntjes , 
(h)eerlijke eekhoorntjes , … 
kortom handen te kort maar ze 
vormen zo’n leuke bende. 
Wanneer ze creëren, prutsen, 
experimenteren, … dan zie je 
fantastische blikken en echte 
hulpvaardigheid. Ik kan het niet 
genoeg zeggen, deze foto’s vol 
chaos zijn de max! 

hoekenwerk sssstt … hier wordt gewerkt. 

buitenspel



Werkwinkel XL 
Traditiegetrouw organiseren we net voor een vakantieperiode , werkwinkel XL. De jongste kleuters vertoeven bij Elien 
en krijgen de kans om aan de kleine werkwinkeltjes deel te nemen. De oudste kleuters (rood en groen) mogen tussen 
de kinderen van het lager deelnemen aan de grote werkwinkels. Waauw wat deden ze dit fantastisch. In het 
eekhoorntjes nest maakten we spookhuizen maar de kinderen konden ook kiezen om naar het bos te gaan, te 
knutselen met herfstmaterialen, spinnen knutselen, halloweenhapjes te maken, juwelen maken, aan het werk met lego, 
sportstapelen, voetbaltraining … 

nog wat tijd ;) 
Noa wou haar weetjeskring nog 
even aan mama vertellen. 
Tuurlijk kan dit! Wanneer je voor 
schooltijd (voor het muziekje ’s 
morgens) of na schooltijd (van 
15u25 tot 16 uur is de klasdeur 
open) de klas binnen kan. Neem 
er maar gerust jullie tijd voor.  
Deze ‘deel’momenten zijn het 
koesteren waard ! 

Clincke Marieke
en op vriendjes vrijdag…

Clincke Marieke
Prettige vakantie !


