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Tingeling

G.V. Kleuterschool Sint-Lambertus

Nieuwe kleuters
In september mochten we 9 instappers van 2,5 jaar, 5 instappers van 3
jaar en 3 kleuters van 4-5 jaar verwelkomen in onze school. We wensen
hen een fijne tijd bij ons op school, samen met hun nieuwe vriendjes.
Ook alle andere kleuters heten we natuurlijk van harte welkom!

Bezoek van oudsie
Begin september kregen we onmiddellijk groot bezoek. De mascotte van
de gemeente Oudsbergen kwam, samen met de burgemeester,
kennismaken met onze kleuters. Oudsie is er voor de kinderen en heeft
een hoog knuffelgehalte. Vanaf nu kunnen de kinderen hem overal
spotten bij activiteiten voor kinderen.

Boekentassenwijding
Op donderdag 22 september kwamen alle kleuters samen om het begin
van het schooljaar te vieren. Dit schooljaar staat in het teken van
'lichtpuntjes'. De kleuters brachten per klas een lichtje mee naar de
viering, we zongen verschillende mooie liedjes en maakten het samen stil.
E.H. Pastoor Jan kwam nadien onze boekentassen wijden. We gaan er
samen een sfeervol jaar van maken!

Groene vingers met juf. Greet

De voorbije weken gingen er vanuit alle klassen enkele kleuters mee op
stap met juf Greet.
Tijdens een activiteit van de “groene vingers” werd er extra aandacht
besteed aan natuurbeleving, wisseling van de seizoenen, het weer… en
werden er enkele tuinklussen uitgevoerd.
De kleuters konden nog proeven van de laatste frambozen en er werd
pompoensoep gemaakt van eigen oogst.
De kleuters gebruikten hun fantasie bij het maken van een natuurschilderij
met vindmateriaal uit de schoolomgeving. Buiten spelen is altijd
verrassend leuk!

Rennend rekenen - juf
Kathleen

De kinderen houden er niet van om lang stil te zitten. Daarom lassen we
momentjes in van ’rennend rekenen’. Na een korte instructie in de kring,
trekken we naar buiten. Een kleuter verstopt de kastanjes en cijferkaarten
op de speelplaats, de anderen gaan op zoek en plaatsen de kastanjes en
de cijferkaarten in het rooster. Zo zijn de kinderen op speelse wijze bezig
met cijfers, tellen en begrippen als ‘meer’ en ‘minder’.

De omtrek van de bomen zijn we gaan meten met onze schakels. ‘Voor
welke boom heb je het meeste schakels nodig en ook de langste ketting?’

Ruimtelijke inzichten oefenen we dan
weer door herfstvruchten te
verzamelen. In een eierdoos vinden
de kinderen vervolgens een schema
waarop ze kunnen zien in welk holte
van de doos ze de herfstvruchten
moeten leggen.

Gezonde voeding - 5 jarigen

Bij de oudste kleuters werd er 14 dagen gewerkt rond gezonde voeding.
Aan de hand van het prentenboek “ Lekkerbek Violet” ontdekken de
kleuters dat fruit, groenten en bewegen wel heel erg belangrijk zijn.
Groeten en fruit werden gesorteerd en de kleuters weten nu zelfs welk
fruit in ons land groeit (inheems) en in de warme landen ( uitheems fruit).
Het fruit uit hun boekentas hebben ze mogen delen met elkaar en zo
leerden ze weer nieuwe smaken kennen.

Heksje Mimi - juf An

De jongste kleuters werkten rond het boekje van heksje Mimi. Ze
knutselden een heksenhoed, leerden spinnen tekenen en ze mochten zelfs
heksensoep maken met griezelige ingrediënten. Het thema werd
afgesloten met een groot griezelfeest!

Alles over kleur - juf Chris

Onze jongste kleuters hebben de kleuren ontdekt en leren kennen. Elke
dag was het uitkijken naar de nieuwe kleur die 'beer met de luchtballon'
binnenbracht in de klas. Met deze kleur werden allerlei activiteiten
gedaan.

Knutselen met klei - juf Chris

Kunstenaar Odile Kinart gaf echte natuurklei om mee te spelen aan onze
school. De kleuters maakten hier prachtige kunstwerkjes mee! Opvolging
verzekerd!

Naar het bos - 2,5&3 jarigen

De jongste kleuters van de klassen van juf Chris, juf An, juf Greet en juf
Nathalie & juf Marjanka trokken op een woensdagvoormiddag naar het
bos. Ze zochten takken voor Herbert het vliegende hert en ze speelden
tussen de bomen zoals Elise Eekhoorn. Wat was dat een leuke
voormiddag!

Naar het toneel - juf An

De jongste vrienden gingen voor de eerste keer naar het theater. Dat was
best spannend, maar ze hebben er erg van genoten!

Kunstenaars in de klas - juf
Nathalie & juf Marjanka

De kleuters van juf Nathalie en juf Marjanka mochten experimenteren met
natuurklei. Ze maakten echte kunstwerken! Wat een plezier!

Herfst - juf Nathalie & juf
Marjanka

Eerst gingen de kleuters experimenteren met wasco's op muziek. Ze
bootsen de regen na, de wind en de vallende bladeren. Achteraf gingen
ze met lijm het blad insmeren om nadien hier echte blaadjes uit het bos
op te plakken. Het werd een prachtig kunstwerk!

Buitenlesdag - 4-jarigen

Afgelopen woensdag was er voor de 4j. kleuters een buitenlesdag. Eerst
trokken ze naar het gemeentepark om blaadjes te zoeken en te rijgen, de
natuur te onderzoeken met vergrootglazen, blaadjes te vangen die naar
beneden dwarrelden, paddenstoelen te spotten en nog veel meer. Nadat
ze buiten picknickten, werden de activiteiten op school verder gezet. Hier
konden ze volop genieten van het schilderen met modder, herfstsoep
maken, egels knutselen, herfstmateriaal wegen, figuren maken met
blaadjes en nog tal van andere leeractiviteiten. Als afsluiter werd de
parachute bovengehaald. Heel veel bladeren erop en schudden maar. De
kleuters hebben genoten van het spelen en leren in de natuur!

Thema gevoelens - juf Claudia

De kleuters uit de klas van juf Claudia hebben gewerkt rond het thema
gevoelens en sociale vaardigheden. Boos, blij, verdrietig, bang… het kwam
allemaal aan bod. Met maskers en gevoelensmeters leerden we onze
gevoelens te uiten.
Binnen dit thema werd er ook een ‘ik-kom-tot-rust-flesje’ gemaakt. Ze
kunnen dit gebruiken als ze even nood hebben aan wat rust of wanneer
ze zich even willen terugtrekken uit de drukte.
Daarnaast werd er ook een stopteken en -kaartje aangebracht. Hiermee
oefenden ze hoe ze te werk kunnen gaan om zelf een conflict op te
lossen.

Wordt verwacht... Grapige
Nuttigeuitspraken
informatie

31/10-6/11 - herfstvakantie
11 november - wapenstilstand
15 november - theater 4&5jarigen
week van 14 en 21 november individuele oudercontacten
17 november - grootouderfeest
2 december - Sint op school
8 december - opendeur nieuwe
kleuters
21 december - kerstviering
26/12-8/1 - kerstvakantie
12 januari 2023 - nieuwjaarsdrink

Woensdag = fruitdag/knabbeldag
Op woensdag houden we het gezond en
vervangen we koekjes en boterhammetjes
door een lekker stuk fruit of groente. We
willen onze kleuters zelfs stimuleren om
elke voormiddag een stuk fruit mee naar
school te nemen. Mogen we ook vragen
om geschild fruit mee naar school te
geven. Dat vergemakkelijkt het werk van
onze kleuters en kleuterleidsters.
De schoolrekening
Ook dit jaar werkt onze school met een
schoolrekening.
Driemaal per jaar wordt u een
overschrijving aangeboden: in januari, april
en juni.
Veilig in het verkeer
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het
verkeer. Een fluohesje op de fiets/op het
voetpad is geen overbodige luxe.
Mogen we ook vragen niet op de voet- en
fietspaden te parkeren en tijdig op school
te zijn.
De grote poort aan de fietsenstalling zal
voortaan open zijn, zodat bakfietsen
makkelijker door kunnen. Mogen we wel
vragen ook dan nog steeds door de poort
te wandelen en niet te fietsen. Bedankt.

