Themabrief van 3-20 september 2018

Terugblik

‘Stenen’

Het schooljaar ging goed van start. We ontdekten een cijferkrokodil op de speelplaats.
Onze poppenhoek en schrijfhoek hadden nieuwe leuke spulletjes gekregen. We kozen zelf onze
nieuwe symbooltjes. De zeesterren werden zeepaardjes, de zeepaardjes werden vissen en de vissen
werden schildpadden (3de kleuterklas).
We vierden de verjaardag van Pitoe en maakten een verjaardagkalender.
Op woensdag als het geen zwemmen is, is er poppenkast. De juf speelt dan poppenkast en nadien
mag iedereen ook zelf aan de slag.
Onze uitstap naar de kermis, was dit jaar ook weer top!
Plots lagen er stenen in de klas: kleine en grote in alle kleuren en vormen, bakstenen, tegels, keitjes,
kristallen, … . Wat deden deze stenen in onze klas? Afgelopen twee weken ontdekten we dat er veel
te beleven valt met stenen.
We gingen op stenenjacht en verzamelden mooie exemplaren. Onderweg verzamelden we ook afval,
want wij doen mee met “de

mooimakers” dit jaar (mooimakers.be).

Er ontstond een ontdekhoek vol stenen. Hier gingen we stenen sorteren, onder de loep nemen,
wegen, tellen,…
Met de gevonden stenen maakten we een soort stenenwerf, waar vrachtwagens en bulldozers konden
werken.
De oudsten leerden over de S van steen en mochten letters met stenen leggen. Eerst met onze
vingers, nadien met een pincet.
Op de computer was een nieuw spel met de begin- en eindklanken ‘S’. Niet eenvoudig, maar de
vissen en schildpadden deden erg hun best.
Ritmes tikken met de stenen klonk goed. We leerden twee liedjes : “‘k Heb een steentje in mijn
hand.” en “Tikken met de steentjes.”
We mochten onszelf boetseren uit klei en alles afwerken met steentjes. De jongsten werkten op
plat vlak en kregen de foto van hun gezicht als voorbeeld. De oudsten hebben al wat meer
boetseerervaring en kregen de opdracht in 3D. De klei droogde en werd zo hard als een steen!
Allemaal unieke exemplaren.
We mochten ook een steen kiezen en schilderen als gelukssteen.
Voor de jongsten was het verhaaltje “Bravo, klein wit visje”, waar het visje een stenen toren
bouwt en een aantal gevoelens beleeft.
Voor de oudsten was er het verhaal van “Max en de toverstenen”. Een doordacht verhaal met een
goed en een slecht einde. We mochten ook een passage uit het verhaal schilderen.
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Vooruitblik
Met de STRAPDAG werd ons nieuwe thema “Veilig op weg” gelanceerd.
Heb je thuis leuke attributen (fluohesje, helm, fietsbel,…)? Breng deze mee naar de klas en je mag je
eigen fiets meebrengen naar school indien mogelijk of met de fiets komen natuurlijk 

Woensdag 26 september: zwemmen
Vrijdag 28 september: spelletjesnamiddag. Wie komt er graag om 13u30
gezelschapsspelletjes spelen?
Woensdag 3 oktober: grootouderdag in het bos (zie brief).

