KLEUTERKRIEBEL
2DE KLEUTERKLAS
VAN 16 TOT EN MET 20 MEI 2022
THEMA: ROS BEIAARD (WEEK 2)

MAANDAG
16/05

DINSDAG
17/05

WOENSDAG
18/05

DONDERDAG
19/05

VRIJDAG
20/05

EVEN TERUGBLIKKEN …
Wat deden we deze week in onze klas?
Het begint te korten, nog enkele weken en het Ros Beiaard doet zijn ronde in Dendermonde en dat laten wij niet
zomaar passeren! We startten deze week met het bekijken van een filmpje uit het jaar 2010, toen het Ros
Beiaard voor het laatste rondging. We bespraken de Reuzen, Kalleke Step, het Ros Beiaard,… en zongen het Ros
Beiaardlied.
We zijn gestart met het maken van ons eigen Ros Beiaardpaard. De kleuters die wilden, mochten helpen
schilderen, wol rollen voor de staart, papier knippen, stickers kleven,…
Het resultaat van dit groepswerk mogen jullie binnenkort bewonderen.
In het vrij knutselatelier mochten de kleuters kleuren en knippen en maakten ze met hun tekeningen een kroon.
Er werd een paardenrace gehouden in de klas. De kleuters gooiden de dobbelsteen en zetten de paarden
evenveel sprongen verder. Ook werden de reuzen gepuzzeld en speelden we een Beiaardlotto.
We gingen aan de slag met de muziekinstrumenten. Elke kleuter kreeg een instrument dat een figuur
symboliseert uit het verhaal. We speelden muziek in het juiste ritme, probeerden hoog en laag te spelen, snel en
traag.
Donderdag kregen we bezoek van Johan, de opa van Finna. Hij kwam het verhaal van het Ros Beiaard vertellen in
ons klasje. De kleuters (en de juf) vonden het fantastisch en hingen aan zijn lippen. Bedankt opa Johan om zo
mooi te komen vertellen!
In de poppenkast had het Ros Beiaard groot verdriet, want hij werd door de andere paarden uitgelachen omdat
hij een kleed droeg. Dankzij de hulp van Heksemie voelde het Ros zich al snel een pak beter!
- Vrijdag bekeken we de affiche en gingen de kleuters ook zelf aan de slag door een affiche te creëren. In de
namiddag zetten we de deuren open en mochten de kleuters in de verschillende klassen spelen.

Lieve groeten van de juf
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