Week van de kleuter
Voor de week van de kleuter kregen we allemaal een stoere zonnebril!

De kleuters uit de schildpadjesklas hebben gewerkt rond:
Week van de kleuter:
We hebben gewerkt rond de zelfredzaamheid: jas zelf leren uit- en aandoen, schoenen leren
uit- en aandoen, neusje snuiten, tanden poetsen, handjes wassen. Als de kleuters dit konden kregen ze een diploma. We hebben ook gewerkt rond ons lichaam. Op het einde van de
week kregen de kleuters dan ook een zonnebril.
De week van het bos: Welke mooie kleuren zien we in de herfst in het bos?
We zijn dit project gestart met een uitstapje naar het bos. Daar hebben we heel wat

materiaal (mooi gekleurde blaadjes, kastanjes, dennenappels, …) gevonden om in de
klas mee te spelen en te knutselen. We hebben ook heel wat paddenstoelen gezien,
maar de kleuters hebben geleerd dat ze die niet mogen plukken. We hebben een herfstkunstwerk gemaakt met een herfstboom en
paddenstoelen er rond.

Halloween: Jonnie
Deze week zijn we een project gestart vanuit het verhaal: Jonnie. Dit gaat over een spin,
die een doos bij heeft. De spin wilt laten zien aan de andere dieren wat erin zit. Alle dieren zijn bang van Jonnie. Maar Jonnie is een lieve spin die graag met iemand haar verjaardag zou vieren.
We hebben een spin geknutseld, een spinnenkroon gemaakt, een spinnenlied en een versje geleerd. We zijn op spinnenzoektocht geweest; We konden met pincetten plastic spinnen nemen.
We maakten als afsluiter van het project lekkere cakjes, die we tijdens de griezeltocht gaan opeten.
Wisten jullie dat de kleuters een konijntje gezien hebben in het bos en dus heel rustig waren in
het bos
Wisten jullie dat er op de peuterprobeerdag 4 peuters komen proberen zijn: Sam (dochtertje
van juf Kristel), Cornelia (zusje van Olivier), Jerimjah (broertje van Elijah, Michaëla en Samuël)
en Anastacia (het nichtje van Madonna en Roberto)

De visjes kozen voor het project : ‘Hoe kunnen we toveren met kleuren’.
We experimenteerden met kleuren op allerlei manieren. Eerst bekeken we alle basiskleuren en nadien gingen we aan de slag met het
mengen van de basiskleuren. Zo zagen we dat als we rood en blauw mengen het paars wordt, rood en geel oranje, geel en blauw
groen.. Hier rond leerden we ook een versje. We zochten ook een plaatsje voor onze lichtbak & konden in dat donkere hoekje ook
spelen met kleuren. Samen met de schildpadjesklas trokken we naar het bos om daar de mooie herfstkleuren en natuur te bekijken! Waw!
Schrijfdansen vinden de visjes supertof: ze experimenteerden met de herfstkleuren, takjes en blaadjes van de bomen die we op onze uitstap naar het bos verzamelden.
We vierden deze maand heel wat verjaardagen: Léon, Dina & Irena werden 4 jaar & Daemon 5 jaar! Wat hebben we genoten van al
die fijne traktaties!

Wij hebben deze maand over afval gewerkt en over de natuur.
In ons project over afval hebben we geleerd dat we afval op verschillende manieren kunnen voorkomen en
hergebruiken. We brachten nu ook meer ons koekendoosje en brooddoos mee. We maakten ook de speelplaats
proper. Op die zoektocht naar afval vonden we veel paddenstoelen. Dit was de aanleiding tot de les over
paddenstoelen. We weten nu dat er giftige zijn waar je ziek van kunt worden. Dat we paddenstoelen dus niet zomaar
mogen plukken.
Er werden ook weer leuke beweegkringen en natuurkringen gehouden.

We brachten ook een bezoek aan de kringwinkel in Sint-Gillis-Waas.
In de rekenles leerden we handig tellen met sprongen van 2, 5 en 10.
We maakten ook een hoofddeksel voor het
griezelforum.

Project 2: Wat maken ze in de torens van Doel?
We keken waar we thuis en op school elektriciteit voor gebruiken.
We onderzochten zelf een elektrisch apparaat.
We deden een proefje om elektriciteit op te wekken.
We gingen op zoek naar manieren hoe we energie maken.
We dachten na over het noodplan bij de ontploffing van de kerncentrale.

Wist je dat:
We samen met de Madeliefjesklas de bodem onderzochten in Haasdonk.
We allemaal een knappe toets maakten over de prehistorie.
We mee knutselden aan de versiering voor het Halloween festijn.
We een tof liedje leerden over een spookhuis en dit ook zelf hebben geknutseld.

Beste ouders
Niet te geloven dat de 2de maand van het schooljaar al voorbij is. Maar het goede nieuws is dat jullie een weekje
kunnen uitrusten. Prettige vakantie!

Welke lessen kwamen tijdens het project allemaal aan bod?
-Ik ben een echte weerman.
-Soorten klimaat
--in België
--in Europa
--in de wereld
-De aarde draait
-…

Wist je dat…
… we op uitstap gingen met de jungleklas naar Hof ter Saksen?
… we de versiering knutselden met de jungleklas voor het spaghetti-festijn?
… we al 2 projecten hebben uitgewerkt?
… we meester op de fiets op bezoek kregen?
… we nog maar 1 x gaan zwemmen na de herfstvakantie?
… we ons eerste rapport al mee naar huis kregen?

Uitstap naar Hof Ter Saksen:
Op vrijdag 13 oktober gingen we samen met de jungleklas met de bus naar Hof Ter Saksen. Eerst gingen
we naar een grote tuin met pratende elfjes en veel kruiden en groenten. Maar dat was niet waarom we
er naartoe gingen. Nee, we gingen er naartoe om een gids te ontmoeten die bodems onderzoekt. Bijna
direct toen we er waren moesten we met dingen sjouwen om te gebruiken. Toen gingen we naar een
stuk bos dat bij het Hof Ter Saksen hoort. We werden in groepjes verdeeld en kregen allemaal iets te
doen. Sommigen mochten insecten vangen. Anderen kregen een schepje en een zeef om de bodem te
onderzoeken. Het was een interessante ervaring en tegen de middag gingen we weer naar school.

Meester op de fiets

Het was meester op de fiets en we kregen tips om veilig op straat te
kunnen fietsen, we
kregen hindernissen
en we leerden weer
iets nieuws. Het was
een leuke ervaring en
we kunnen niet wachten om het nog eens
te doen.
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8 sportnamiddag:
gymnastiekland
(1ste, 2de en 3de
leerjaar)

9 film oceaanklas
€2 /bib jungleklas /
Stop zwemmen
madeliefjesklas / bib
madeliefjesklas

10 grootouderfeest 11 wapenstilstand
kleuters (13u) / bib
visjesklas /
zwemmen visjesklas

12

13 voorleesweek
visjesklas

14

15

16 start zwemmen
jungleklas

17 workshop kleuters en oceaanklas

18

19

24 forum /
25
zwemmen visjesklas

26

‘Wat is er aan de hand in
viesvuilland?”

20 toneel op school
oceaanklas en
jungleklas €4

21 bib oceaanklas

22

23 sportuurtje
schildpadjesklas €1

27

28 oudervergadering (uur
nog te bepalen)

29

30 bib
madeliefdjejeklas

December komt er aan en dat vinden we fijn!
Want dat is de tijd van speculaas en marsepein.
Denken jullie ook al aan het nieuwe jaar?
Zet alvast onze bubbels dan al klaar!
Na de vakantie start onze verkoop!

