van maandag 12 november t.e.m. vrijdag, 16 november 2018
 WOENSDAG: fruitdag!
Fruitmoeders/vaders/.... opnieuw op post! Dankjewel !
(Alle kleuters brengen een stuk fruit mee, fruitmoeders/ -vaders schillen dit en schikken de stukjes per klas op een schotel. Dan kunnen de kleuters er van smullen!)

1ste kleuterklas a (juf Diane)

Thema: Doppen en flessen

We exploreren en experimenteren deze week. We sorteren flessen naar grootte.
Er worden flessen met zand gevuld, zo kunnen begrippen als "vol - leeg" worden ingeoefend.
We bouwen een slang met flessen en doppen. Ook gaan we kijk - en muziekflessen maken.
We doen evenwichtsoefeningen met het themamateriaal.
We ervaren waar de fles is t.o.v. het eigen lichaam en ook hier gaan we aangeleerde
begrippen aanleren + inoefenen. We gaan ook stempelen met flessen,.....
Meebrengen:
 plastieken flessen
 lievelingsboek van je kind (naam niet vergeten in het boek te schrijven.)
Zo kunnen we het verhaal ook vertellen aan de vriendjes van de klas.

1ste kleuterklas b (juf Leen en juf Liesbeth)

Thema: Gezelschapsspelletjes

De mat ziet er wel heel kleurrijk uit! Klaar om samen Twister te spelen. Natuurlijk spelen we ook andere gezelschapsspelletjes
zoals Memory, Lotto, Ludanimo, Plop dobbelspelen, Hondje Waf of Kabouterstad, waarbij we bouwen met opdrachtkaarten en
proberen te winnen van de “Kobalt” die onze gebouwen stuk maakt om zelf te winnen!
Het wordt een spannende en gezellige week waarbij we leren omgaan met regels en afspraken die
bij een spelletje horen en de daarbij horende gevoelens (frustratie, boosheid, blijheid,…)
Meebrengen:
*een wit washandje (knutselwerkje rond thema “Sinterklaas”)
*linnen zakken zijn ook steeds welkom (om iets mooi te maken voor Kerst- en Nieuwjaarsperiode)
*materialen (dozen, plankjes,…) van hout
*lege wastonnetjes

2de kleuterklas (juf Gerda)

Thema: Sprookjes

Omdat er nog zoveel over te beleven en te vertellen is, gaan we nog door met onze sprookjes.
“Sneeuwwitje, Hans en Grietje, Klein Duimpje….”…nog keuze genoeg!
Zo kunnen we ook onze knutselwerkjes afmaken of iets nieuws uitproberen.
Misschien maken we een lekker snoephuisje!
Meebrengen:
vrijdag…te grote laarzen (van papa of mama) om Klein Duimpje na te doen.;-)

3de kleuterklas (juf Ann, juf Cora en juf Griet)

Thema: Sprookjes

Deze week gaat het over “sprookjesfiguren”.
We vertrekken vanuit het “sprookjesboek” en puzzelen samen uit wat onze kleuters willen weten en
doen hierrond.
Meebrengen: boekjes i.v.m. thema (met naam tekenen a.u.b.)

E-mailadres van de school: secretariaat@zandlopernijlen.be

Dinsdag, 13 november ’18: Oudercontacten voor de kleuterschool, na schooltijd (brief volgt nog)
Woensdag, 21 november ’18: Vrijaf voor alle kinderen omwille van pedagogische studiedag
Woensdag, 12 december ’18: Inkijkdag voor nieuwe kleuters die mogen instappen na kerstvakantie en op 1 februari.
Vrijdag, 14 december ’18: Kerstconcert met aansluitend kerstmarkt (vooravond)

z.o.z.

1ste kleuterklas a en b
Deze week experimenteren we met kleine materialen: tennisballen, blokken, pittenzakjes,….
We maken daarbij kennis met verschillende vaardigheden, we proberen materiaal ergens naartoe te schuiven, naar iets te gooien,…
We gaan ons ook inleven in postbodes en gaan de post bezorgen.
Dit doen we langs een heus parcours.

2de en 3de kleuterklas
We gaan deze week aan de slag met verschillende materialen: tennisballen, blokken, pittenzakjes,….
We oefenen doelen proberen te raken, ver te schuiven,…
Verder leven we ons in in postbodes en gaan de post bezorgen.
Dit doen we langs een heus parcours met verschillende hindernissen en we letten daarbij op dat we de post onderweg niet verliezen.
We spelen ook een tikspel waar we aan de loslopende hond moeten ontsnappen!

U kan deze nieuwsbrief ook op de website van de school vinden en op Gimme.

