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Welkom lente en vooral,  
welkom Pasen !!! 
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   Reflectie door de grote zonnen na het bekijken  

   van de film ‘Dikkertje dap’ 
 
 Waar zijn we naartoe geweest?  

  We zijn naar de cinema geweest. 
 Wat mochten we daar doen?  

  We mochten op de klapstoelen zitten, luisteren, kijken, stil zijn,  koekjes eten.  
 Waar mochten we naar kijken?  

  We keken naar een groot scherm. Het was eerst pikkedonker en dan licht  
  met letters.  
 Wie zagen we in de film? 

  Raf de giraf en Dikkertje Dap, een jongetje. 
 Wie was er jarig?  

 Dikkertje was jarig en de giraf ook. Hij mocht een taart eten en hij gaf dit ook aan  de  
 giraf. Hij was maar 1 jaar want er stond maar 1 kaarsje op.  

 Welk cadeautje kreeg Dikkertje?  

 Hij kreeg rode laarsjes voor de regen en de giraf kreeg een bal. Dikkertje deed  
 grappig met  de laarsjes. Hij zette ze op de oren van de giraf.  
 Hij had dan twee verjaardagshoedjes op.  

 Waar woonde de giraf? 

  In de dierentuin. 
 Wat mocht Dikkertje doen nu hij jarig was?  

 Hij mocht naar school gaan. Hij vond het niet leuk want hij wou bij zijn vriendje  
 Raf de giraf zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wat wou hij altijd doen bij de giraf? 

  Hij klom op een ladder om van de rug te glijden.  
 Wat heeft hij gedaan dat niet zo flink was?  

  Hij was weggelopen om de giraf stro en een klontje te geven.  
 Wie werkte er in de dierentuin?  

 De opa van Dikkertje. Hij moest altijd stro vervoeren en geven. Hij zorgt voor de  
 dieren uit de dierentuin. 

 Wat vraagt Dikkertje aan de juf?  

 Hij vraagt of hij de giraf mocht meenemen maar het was géén knuffelgiraf . Het was  
 een echte en die is veel te groot.  

 Wat heeft hij gedaan met de giraf?  

  Hij heeft de giraf meegenomen naar school. Hij klom op de rug van de giraf.  
  De giraf zegt alle dieren goeie dag. 
 Kon de giraf binnen in de klas?  

 Neen, hij was te groot. Hij moest buiten blijven. De kindjes namen hun stoeltje en 
 gingen buiten zitten. Ze knuffelden de giraf. 

 Was de giraf nog altijd verdrietig?  

 Neen, want hij had veel vriendjes. De opa en de juf gaven zoentjes en waren  
 verliefd op elkaar.  
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 Sporten is zo fijn,  
 we wilden dat het altijd zo kon zijn. 
 De leiders zijn tof  
 en zeker niet grof.  
 Het leukste was het springkasteel,  
 het had net zoveel bulten als een kameel! 
 Het had 5 Olympische ringen, 
 we konden er goed op springen! 
 
 Louise (3), Laura (3), Alicia (3), Stien (4), Marie (4) 
 

 

  Heen en weer, op en neer. 
  We hebben geworpen met een speer.  
  Iedereen moet eerlijk zijn,  
  want dan vinden we het heel fijn! 
  Basketballen in het net,  
  daarom hebben we zoveel pret! 

 
  Ebben (3), Guillaume (3), Anaïs (3),  
  Amélie (4), Leon (4) 

 

 

 We hebben veel geleerd over sport,  
 de week kwam niets tekort.  
 We hebben heel veel gedaan,  
 dus dat is snel gegaan.  
 Het zit er alweer op,  
 wij vonden de week top! 
   
  Emma (3), Elise (3), Vince (3), Casper (4), Oonah (4), Remi (4) 

 

Klas 3 en 4 ging op sportweek.  

Hier enkele van hun sportieve gedichtjes. 

 Sporten is gezond! 

 Maar toch ook een beetje  

 vermoeiend !  
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Of toch niet?! 

 
Love is in the air!! 
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 De kleuters uit de eerste kleuterklas werkten rond kunst op de computer  

 waarna ze de kunstwerken mochten nabootsen en fotograferen.  
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 WAT HEB JE NODIG ? 
 

 MIXER 
 KOM 
 2 KOOKPOTTEN KLEIN & GROOT 
 LEPEL 
 PAPIEREN CUPCAKEVORMPJES 
 SILICONEN CUPCAKEVORMPJES 
 GASFORNUIS 
 

 INGREDIËNTEN 
   

 ROOM 
 BLOEMSUIKER 
 2 PAKKEN CHOCOLADE 
 CORNFLAKES 
 SPRINKELTJES 
 

 WERKWIJZE 
 

 Je smelt de chocolade au bain-marie.  
 
 Ondertussen klop je de room tot slagroom met bloemsuiker erbij. 
 
 Als de chocolade gesmolten is, dan doe je er cornflakes bij. Je roert beiden 

door elkaar. 
 
 Je vult de vormpjes met het mengsel. 
 
 Je zet de cupcakevormpjes in siliconen cupcakevormpjes en koelt ze af in de 

diepvries tot ze hard zijn. 
 
 Als ze hard geworden zijn, doe je slagroom er over en bestrooi je ze met wat 

sprinkeltjes. 
 
 Hier heb je jouw knotserige rotsen. Smakelijk! 
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Naar de cinema met het kleuterhuis  

Dikkertje Dap in Studio Skoop te Gent (filmverslag van de grote bloemen) 
 

Lander VB  Dikkertje Dap was af de nek gegleden van de giraf. 

Seppe   Ze waren beste vriendjes. 

Noet   Ik vond de zeteltjes lekker zacht om in te zitten. 

Lola-Louise  Dikkertje Dap en de giraf gingen samen naar de klas. 

Léonie  Hij keek altijd nog eens naar de giraf voor hij ging gaan slapen. 

Hermès  Hij kreeg een taart voor zijn verjaardag. 

Mona   Dikkertje Dap ging flink naar school. 

Benjamin  Ik was aan het slapen tijdens de film. 

Wesley  Ze namen een foto met de giraf. 

Lander VN  Dikkertje Dap zat op de rug van de giraf. 

Juliette  De giraf was verdrietig omdat ze geen vriendjes meer waren. 

Noortje  Het was grappig dat de taart omver vloog! 

Lysanne  Leuk dat we met de lijnbus geweest zijn! 

Lasse   Ik vond de film leuk. 

Stan   Iedereen keek zo naar die giraf. 

Mila   Echt grappig, zo een pratende giraf. 

Rozie   En dat hij kaka deed! 

Oona   Die film was toch echt ?! 

Norah   Hij nam voorzichtig een taart mee voor de giraf.  
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 Hebe, Marie en Oonah dagen jullie uit.  

 Slaag jij erin om deze tekeningen symmetrisch te vervolledigen? 
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Verbind de cijfers in de juiste volgorde… Wat zie je? 

Zoek je weg in 

dit doolhof van 

Timon! 
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Grote paaswoordzoeker gemaakt door Stien, Amélie en Hanne 

 

 
 
Vind je volgende woorden ?  
 
paasei   feest   kip  kaarsen  zondag
  
paaskamp  ei  Pasen  chocolade  paasmis
  
mandje  paaslelie kuiken geel   konijn  

P E I T N A K A V S A A P 

A K U I K E N T S E E F A 

A O E Z O N D A G X I Y S 

S E L C P A A S L E L I E 

M U P A A S K A M P E M N 

I C H O C O L A D E S L V 

S I N T Q Q S T O N F E I 

K L O K P I K P A A S E I 

M A N D J E N E S R A A K 

N J I N O K F B E A P N S 

 
 Kleuren op nummer  
 door Annelies 
 
 
 1 = roze 
 2 = zwart 
 3 = wit 
 4 = oranje 
 5 = geel 
 6 = bruin 
 7 = blauw 
 8 = groen 

 

 Veel plezier!  
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Verslag toneel van de grote bloemen op vrijdag 8/2/2019  

Mona @spruiturnus.com 
     

 De derde kleuterklas (grote bloemen) bekeek samen met het eerste en het  

 tweede leerjaar een toneelstuk op school rond talenten. 

 

Dit zijn enkele uitspraken van de grote bloemen: 
 
Léonie De opa was bang dat er enge dieren onder zijn bed zaten. 

Hermès De opa had een hele leuke botsauto. 

Mona  We mochten op het einde allemaal samen op de foto met de botsauto. 

Benjamin Er waren twee toneelspelers: een opa en Mona. 

Wesley Opa moest een opdracht doen. En juf Fleur moest meedoen. 

Lander VN De opa had een achtbaan gemaakt en wij zaten allemaal in een groepje. 

Stan  Ik vond het héél leuk. 

Juliette Juf fleur moest de octopus verstoppen en opa moest hem zoeken. Hij mocht niets  

  Zien. Juf Fleur moest de octopus op haar hoofd zetten. 

Mila  We maakten ook mopjes zodat opa de octopus niet direct kon vinden. 

Lasse  Opa klom op het klimrek en nam het gordijn ook vast. Dat was heel grappig. 

Noortje Ze waren op een speciale planeet.  

Lysanne Ze waren niet echt op een planeet, dat zag je aan het doek. 

Mila  De planeet heette Spruiturnus. 

Rozie  De planeet heette zo omdat opa veel spruitjes at. 

Oona  In de botsauto waren er mooie lampjes. 

Lander VB De botsauto ging naar omlaag en naar omhoog. We moesten de bewegingen mee 

  doen. 

Norah  Hij was niet echt aan het rijden. Hij bewoog met zijn voeten, zo kon hij bewegen. 

Lola-Louise Mona zag er mooi uit. Ze had een bril aan en een kleedje in het blauw en  

  broekkousen. 

Noet  Mona ging onder opa’s bed kijken en ze vond daar beesten. Mona stak haar benen  

  dan heel grappig in de lucht. 

Seppe  De octopussen hadden iets vast. De ene een bloem en de andere pijltjes. 

Kyara  Toen ze naar de planeet gingen, had Mona ook een fluohesje aan om veilig te reizen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vonden het een 

grappig en leuk  

toneelstukje over de 

verschillende  

talenten. 

 

We hebben veel  

gelachen.  
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Woordzoekers voor klas 1 en 2 
 
 
 

 
 
mand – Pasen – eitje – kuiken – haas - kippen 
 
 
 

 
 
haasje – mandje – kipje – eitjes - Pasen 

K U I K E N 

M P J O I H 

N A A F T A 

X F N S I A 

M T E D E S 

K I P P E N 

K O P E L M 

I S A I F A 

P E S T A N 

J N E J K D 

E A N E A J 

H A A S J E 

Kleuren 

maar! 
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Zoek de 10 eitjes!  
Groetjes van 
Mila  
en  
Emelia 

Vul het patroon aan ! 

Kleuren op nummer door Alix 

1 = geel  5 = rood 
2 = groen  6 = paars 
3 = blauw  7 = oranje 
4 = bruin  8 = grijs 


