
Maandag 30 januari 

Deze ochtend werd onze babbelkring 
stevig in handen genomen van ons 
Roxanne en ook onze tekenassistente 
Emma had een ondersteunende rol voor 
onze kringleider. Mooi om ze te zien 
‘samenwerken’. Niet altijd evident. Graag 
iets opnemen, maar ook durven uit handen 
geven en samen verantwoordelijkheden 
dragen. En natuurlijk ook samen met mij. Ik 
zit niet meer in de kring, maar aan de tafel 
net naast de tekenassisent. 
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Werktijd 

Groen: 
- Sprekende muur: hoor ik een cijfer of een 

letter? 
- 2 SmartGames (Waarvan ze elk 3 kaartjes 

moeten maken). 
- Een brug bouwen voor de pinguïn samen 

met een rode klasser. 
- Knutsel deel 1: Teken met potlood een berg 

van de linkerkant van je blad naar de 
onderkant. Inkleuren met wit (vet)krijt. 
Schilderen van het andere deel met blauw en 
paars en in de getoonde techniek 

- Knutsel deel 2: 6 pinguïns uitknippen. Van 
groot naar klein leggen op ons kunstwerk én 
dan pas opkleven.

SmartGames 

2 nieuwe deze keer dus iedereen begint 
met uitdaging nr.1.  
Vandaag leerden we de SmartGame 
Doornroosje  en Colour code kennen.



Bouwen van een brug 

Een groene klassers werkt samen met 
een rode klasser om een brug te maken 
zodat de pinguïns veilig kunnen 
oversteken.  
Opgelet! De pinguïns moeten op de 
brug blijven staan zonder dat ze instort! 
Enkele vriendjes gingen alvast de 
uitdaging aan! 

KNAP!

Ons knutselwerkje! 

Stap voor stap.. en het ging heel vlotjes!



Werktijd 

Rood: 
- Kleuren volgens kleurencode 
- 2 SmartGames (Waarvan ze elk 3 kaartjes 

moeten maken). 
- Een brug bouwen voor de pinguïn 

samen met een groene klasser. 
- Knutsel deel 1: Teken met potlood een 

berg van de linkerkant van je blad naar 
de onderkant. Inkleuren met wit (vet)krijt. 
Schilderen van het andere deel met 
blauw en paars en in de getoonde 
techniek 

- Knutsel deel 2: 4 of 5 pinguïns 
uitknippen. Van groot naar klein leggen 
op ons kunstwerk én dan pas opkleven. 

Geel: 
- Reeksen maken van 3 kleuren 
- Topologie winter

Gezelligheid 

Bij de tafel met de parels gingen de meiden 
aan de slag om reeksen te maken. 4 kleuren 
lukte hen al vlot! 

Stella haar tekening was klaar en ze besloot om 
het uit te knippen en nadien op te kleven en de 
rand te versieren (met héél veel glitter). Ook 
Tessa volgde haar voorbeeld.



RRrrrrrobots dat zijn wij! 

We leerden deze middag een 
speelleerlied kennen. We bewogen 
ons heel hoekig door de kring en 
luisterden goed naar de muziek. 
Wanneer die stil viel bleven we 
allen (houterig) en stokstijf 
stilstaan! 

We leerden ook nog 2 liedjes 
kennen! Het eenvoudige ‘Robbie 
Robot’ en het iets langere ‘De 
rammelende robot’. Ja, het was een 
lange muzische kring, maar een 
leuke! Ze zijn alvast fan van de 
liedjes!

En ze bleven maar werken! 

Amaaai!! Zelfs in de namiddag gingen ze 
verder (SPONTAAN!!) met hun werktijd! 
Wauw!  

Filip, Manou en Mathilde kleefden zelfs hun 
pinguïns al op! Hun knutselwerkje is al klaar! 
Zaïra en Manou maakten een degelijke brug 
en daar waren ze TERECHT heel trots op! 

En Jack was héél grote fan van de 
SmartGame Doornroosje!



Maar er werd veel gespeeld ook 
hoor…

We sloten af met een boekje.. 

‘Tom en de Robots’.



Dinsdag 31 januari 

Ook vandaag ging iedereen met plezier aan 
de slag. De gele en blauwe klassers gingen 
eens bij Nancy langs om sneeuwsterren te 
maken en de werktijd van onze ‘roodjes’ 
werd verder begeleid door mij. :)

De RRRRRRRrrrrrrrobot.. 

We legden ons liedje op en daar gingen 
ze. Allemaal….. dansen als robots! Na hun 
robotjesdans werden de rode robots aan 
ons tafel gevraagd en deden we de 
schrijfdans op papier. Hoekige vormen 
maken en leren stoppen op de stippen!



Namiddag 

Na de middag waren de blauwe en gele 
vrienden gaan sporten en gingen Nancy 
en ik opnieuw aan de slag met onze 
‘oudste’. We leerden de nieuwe letter 
kennen met Zoem. Daarna dachten we 
in kleine groepjes na over woorden 
waarin ‘R’ voorkomt! Zowel in het kopje 
(zoals rood), het buikje (zoals kraan) en 
het staarttje (zoals bar). We hebben dat 
uurtje heel hard gewerkt hoor! 

Daarna gingen we aan de slag! De 
jongste kleuters en wie wou mocht 
komen werken met verf en trekkers.

En na alle drukte en een bewogen dag.. 

Rust met braingym!



Robots of hartjes? 

We weten het niet zo goed wat we leuk 
vinden! De robots slaan iets minder aan 
dan ik stiekem gehoopt had, maar kijk 
eens wat we wel kunnen… hartjes 
maken met onze kleine handjes! 

Kleine handjes, grote hartjes!

Woensdag 1 februari 

Deze ochtend mochten we een nieuw 
vriendje verwelkomen in onze klas! Welkom 
Juul! Hij is het jongste broertje van Achiel en 
Lowie! Hij staat in het midden van de collage!  
Terwijl de groentjes gingen zwemmen, 
speelden wij in alle hoekjes! Finn maakte een 
mooie dino en andere vriendjes maakten 
(zoals ons Zaïra) bouwwerkjes met lege 
spoelen. Ze amuseerden zich met die 
spoeltjes!



En.. er werd ook gewerkt! 

Ook aan de werktijd werd naarstig 
verder gewerkt en kijk eens naar onze 
blauwe klassers! Juul en Erlen gingen 
aan de slag met verf en een trekker en 
wat nadien? Alles weer schoonmaken! 
Goed zo Erlen!

Donderdag 2 februari 

Deze ochtend was ook Anita bij ons 
in de klas en deelden we ons op in 
groepjes. De jongste kleuters 
speelden met mij een leuk spel. 
Rollen met 2 dobbelstenen, de 
kleuren benoemen (voor wie kon) 
en het juiste vlindertjes zoeken die 
ook die kleurtjes had! Kijk eens hoe 
schattig. Allemaal rond ons tafeltje! 
Goed gedaan lieve vriendjes!



Goed doorwerken! 

Na de voormiddagspeeltijd gingen 
blauw en geel mee naar het 
mierennestje met Anita. De groene en 
rode klassers kregen zo de tijd, ruimte 
en vooral rust om aan hun werktijd 
verder te werken! 

<= Deze brug werd gemaakt door 
Mathilde en Olivia (ooo, wat hebben ze 
er op gezweet!) 

<= Emma en Stella waren druk in de 
weer, maar vonden het toch heel 
moeilijk!

Werkwinkelen! 

Deze middag waren er werkwinkels 
voorzien! Bij ons werd er wortel-prei-
appelsoep gemaakt! 

Kijk ze een snijden en werken! 



En dan.. 

Lekker proeven! Oo wat heeft 
het hen gesmaakt! Er is nog een 
beetje soep over voor 
morgen! ;)

Vrijdag 3 februari 

Vrijdag = afwerktijd voor rood en groen 
en een leuk spel voor geel en blauw! 
Vandaag kozen we voor een domino! 
Kijk eens wat een leuke samenwerking! 
Ons Juul’ke was er al goed mee weg! 
Wauw!



En dit maakte hij helemaal alleen!  
Waaaaauuuwwww! 

Afwerktijd voor rood en groen! 

Wat was de vreugde groot bij Emma en Stella 
toen hun brug eindelijk bleef staan, maar dan.. 
DE grote vraag.. Kunnen er pinguïns opstaan 
zonder dat ze invalt?  
’t was echt zwoegen en zweten, maar héél goed 
gedaan dametjes!



Namiddag 

Na de middag toonde onze 
koorddanser fier haar tekening aan alle 
vriendjes mét de nodige uitleg.

Dat was lang geleden… 

Relaxatie! Heerlijk! Kijk eens 
hoe leuk!



En dan wisselen… 

En ik mocht ook even genieten! :D 
Joepie!

Agenda 

Februari 
06/02: Feest voor Manou! Ze is 6 jaar! 
08/02: Hoeraa!! Zaïra is 5 jaar! 
09/02:  Open klas in de kleuterblok 
10/02: Pedagogische studiedag 
14/02: Toeters en bellen voor Finn! Hij is 3 jaar! 
16/02: Weetjeskring van Filip 

18 - 26/02: KROKUSVAKANTIE 

Zwemmen 

08/02: Rode klas (2de kleuters) 

Poetsen in de klas 
28/01: Filip 
10/02: Finn 

Klussen: 
12/02: Emilia 




