Nieuws uit de blauwe klas
Week van 16/6/’22 t.e.m. 22/6/’22

Thema: Zand en water.

Dag mijn lieve Bosvriendjes. Dit is voor mij het laatste weekje samen met jullie
in ons gezellig klasje. Ik heb enorm van jullie genoten. We hebben heel wat
fijne thema’s mogen ervaren. We zochten samen naar leuke activiteiten die we
in de klas konden doen. Hopelijk hebben jullie er fijne herinneringen aan.
Vergeet zeker ook niet eens naar al de foto’s te kijken op onze website
www.vks-bosvriendje.be. Heel tof en het zal je helpen om je geheugen op te
frissen.
• Het wordt beslist warm deze week. Ideaal om met water en zand allerlei
leuke dingen te doen.
• We starten met een gesprek rond het belang van water. Waarom en
waarvoor hebben we het nodig? Water uit de kraan, voor iedereen? Hoe
komt het water tot bij ons? (filmpje bekijken)
• We beluisteren het verhaal van “De reis van de waterdruppel” en het
Bijbelverhaal : ‘Johannes de doper’.
• Buiten zet ik een blotevoetenpad klaar. Voetbadjes met verschillende
materialen die je met je blote voeten mag ervaren. Gegil, gekriebel en
ontspanning verzekerd.

•

We gaan eendjes vissen. Onderaan staat een getal en je neemt evenveel
kleine steentjes. Wie zal de meeste/ minste hebben of evenveel?

•

Met oude verfborstels en water schilderen we watertekeningen op de grond
of op het bord. Wat gebeurt er met de tekeningen als ze lang in de zon
staan?

•

We experimenteren in het water met potjes, bekers, flessen en oefenen de
begrippen vol, leeg, halfvol, bijna leeg, evenveel. Met behulp van trechters
tellen we hoeveel bekers in een grote fles kunnen.

•
•
•

•
•
•
•
•

We doen ook proefjes rond drijven en zinken.
In de zandbak verstoppen we 10 knikkers / notendopjes en zoeken ze weer
tot we ze alle 10 hebben. Hoeveel heb ik er al en hoeveel moet ik er nog
zoeken? (Voorbereidend rekenen)
Volgend jaar komen er nieuwe vriendjes in onze klas dus al het speelgoed
en meubels moeten weer spic en span zijn. Jullie mogen er beslist bij
helpen.

Wat is er leuker dan met dit weer een waterestafette te spelen! Verfrissend
zal het zeker zijn.
In de grote zandbak organiseren we een wedstrijd rond verspringen.
We hebben nog 2 jarigen uit de grote vakantie te vieren.
Op dinsdag organiseren we een ganse voormiddag een ‘meetdag’. Onze
kleuters gaan dus wiskundig aan de slag.
We vertellen nog verder uit het boek van Pluk want binnenkort, bij juf Nicky,
kunnen jullie de film ervan bekijken!

Ik ben ervan overtuigt dat het een hele fijne week zal zijn!
Meebrengen mag: voetbadjes / kommen voor het blotevoetenpad, kleine
bootjes of andere leuke speeltjes voor onze waterbak, oude uitgewassen
verfborstels. Graag van naam voorzien.

Zonnige groet,
Juf Elke

