Nieuws uit de groene klas
Week van 23 t.e.m. 30 juni ‘ 22

Thema: In en om het water

De laatste schooldagen,
Wat hebben juf Jitse en ikzelf genoten van het pad dat we hebben bewandeld met
onze jongste vriendjes. Dankbaar voor al die mooie momenten.
Het laatste thema dat binnen druppelt: W A T E R .
Wat doen we allemaal met water? Drinken, koken, poetsen, wassen, erin spelen,…
Welke dieren kennen jullie die in het water leven? Hoe bewegen ze? Welk geluid?
Water kan héél aangenaam zijn maar soms ook verwoestend.
We vertellen erover en verwoorden daarbij de gevoelens blij, bang, boos en verdrietig.
We experimenten en doen proefjes in de waterbak: wat drijft/zinkt? Met materiaal uit
de klas/ materiaal uit de natuur.
Met een techniek proberen we dopjes uit een kom met water te halen door middel van
2 stokjes. Zal het lukken?
We gebruiken de begrippen: nat en droog, veel en weinig, vuil en proper, vol en leeg.
Voorbereidend schrijven: onze jongste tekenen rond 1 vis; de oudste slingeren tussen
2 vissen.

Godsdienst:

het verhaal van ‘Jona’, staat centraal.

Wie thuis speelgoed, een leuk spel, duikbril/zwemband of een leuk boek heeft i.v.m.
water, mag dit altijd meebrengen.
-Op vrijdag 24 juni staat onze schoolreis naar De Kloek gepland.
Wees op tijd, we gaan met de bus.
-Op dinsdag 28 juni zwaaien de oudste vriendjes af. Ze hebben hun kleuterdiploma op
zak, vliegen uit ons bosvriendjesnest naar de ‘grote school’. Doe het daar even goed!
-Woensdag 29 juni gaan we met z’n allen genieten van de speeltuin Kattenhagen. We
brengen een drinkbus met water en een fruitje mee.
Ze krijgen vandaag hun tekeningen ook mee.
-Donderdag 30 juni delen we nog veel knuffels uit aan mekaar .We genieten samen
van een heerlijk ijsje. Om 11.30 u sluiten we af.
Klaar om ondergedompeld te worden in ons thema ‘water‘ ? Ik alvast wel.
Tot donderdag,
Juf Els en juf Jitse

