Klasnieuws week 30 & 31
De afgelopen twee korte weken werkten we zeer hard aan de moederdag werkjes. Ze
hebben echt allemaal hun beste beentje voor gezet om dit zo goed mogelijk te doen.
Jullie inzet was enorm! Fantastisch!
Ik kon tijdens die drukte toch enkele foto’s nemen… Foto’s van het moederdag werkje
kan ik jullie jammer genoeg niet delen, want dit blijft een verrassing tot zondag! Het
plantje water geven is momenteel het enige wat jullie mogen doen J En hem vanaf
zondag vlug verplanten of een plaatsje geven in een bos, park… want de beker is nogal
klein…
Vorige week begon de week met zwemmen. Wat was het een zalig sfeertje in het
zwembad! Nu viel het ons allemaal op hoe ze hierin zo gegroeid zijn sinds de eerste
zwemles. Wat een waterratjes!

Donderdag bracht Franne slakken mee en vrijdag bracht Marcel ook slakken mee. Er
werd zeer goed naar gekeken met de vergrootglazen. De slakken kropen op een bepaald
moment zelfs over hun handen en waren helemaal niet bang. Zo konden we eens super
goed kijken naar de voelsprieten en de ogen van de slak. Zou hier misschien een
projectje van komen, want slakken blijven populair in de klas... Wie weet!
Natuurlijk moesten we onze handen daarna heel goed wassen met zeep, want dat slijm
ging er niet gemakkelijk af!

Vanaf dinsdag was My Augustina opnieuw in onze klas. Ik merkte dat er naar haar al iets
meer toenadering was en er soms hele lieve momentjes te zien waren. Leuk dat je er
terug bij was My Augustina! Stel het goed terug in Parijs lieve meid!

Ook dinsdag kon wie wou een tekening kleuren van een dorpje. Dit was een hele grote
tekening (A3) dus was het een goed idee om die met twee te kleuren. Het was mooi om
te zien hoe ze zelfs onderling afspraken maakten. “Jij kleurt die kant, ik die, jij mag alles
dat geel moet zijn met geel doen en ik doe rood…”)

Het weer zat de laatste twee weken ook zeer goed mee. Daarom werd er in de namiddag
veel buiten gespeeld. In de zandbak, met de frisbees, verstoppertje in de heuvels…

Deze week was ik natuurlijk heel druk bezig met de moederdagwerkjes. Daarom werden
ze wat meer op zichzelf aangesteld om te spelen. Hen eens helemaal laten doen en veel
gewoon laten spelen bracht leuke dingen op. Zo betrokken ze bij de boerderij zelf de
duplo en maakten zo verschillende weilanden en sorteerden zo de dieren, in de
bouwhoek maakten ze grote beyblades, in het huisje organiseerden ze feestjes…

Met dat mooie weer aten we een paar keer ons koekje buiten en luisterden naar alles
wat we konden horen als we eens muisstil waren… Daarna speelden we spelletjes in de
heuvels.

Deze week woensdag vond Otto een grote groene rups met een angel aan zijn staart. We
konden het echt de blaadjes zien opeten! We zochten op de computer dezelfde rups en
vonden een foto van hoe hij eruit zal zien als vlinder.

Woensdag was het ook de verjaardag van Thias. De kleine broer van Massio. Er was wat
fruit over, dus bracht Massio dit mee naar de klas voor ons. Wat was dat smullen!
Dankjewel Massio!

Door de drukte van Moederdag is het klasnieuws wat korter dan normaal, want de
meeste tijd waren we hieraan bezig en de verrassing mogen we natuurlijk niet verknallen
;)
Ook de werktijd bleef deze keer achterwege, want hier was geen tijd voor door alle
“moetjes” die ze al moesten doen voor moederdag.
Geniet er zondag van! (De foto’s van op het moederdagkaartje stuur ik jullie na
Moederdag graag digitaal door.)

AGENDA :
/
Zwemmen
• 30/05
Poetsen
• 12/05 à Jef
Klussen
• 19/05 à Oona
• 26/05 à Amira
Vrije dagen
• 25/05 en 26/05 à Hemelvaart
• 5/06 à Pinkstermaandag
• 30/06 (vanaf 12:10) tot 31/08 à Zomervakantie
Evenementen
• 23/06 à Koorddanser Danst

GENIET VAN JULLIE
WEEKEND!

