
Project: ‘Wij worden bouwvakkers’ 

Zoals wij reeds aankondigden op de tentoonstelling tijdens het forum zijn we onmiddellijk na de vakantie 

van start gegaan met een project rond bouwen. Het boek ‘De bouwvakker’ leert ons stap voor stap alles 

wat er te beleven is op een bouwwerf. Wat een betrokkenheid bij onze flinke bijtjes! Kijken jullie even met 

ons mee? 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Jaargang 2 Editie nr 10 

We starten ons 
project met een 
vraag. Wat doet 
Sam? Door het 
benoemen van alle 
zaken die we 
herkennen op de 
prenten komen we 
stap voor stap meer 
te weten over het 
beroep van Sam.                                                       



 

 

 

Aan de 
onderzoekstafel gaan 
de bijtjes verder op 
ontdekking in enkele 
themaboeken rond 
bouwen. Vooral het 
boek met de 
bewegende flapjes 
heeft veel aantrek. 
Maar ook het 
centraal boek in ons 
project vinden ze 
super.                                                       

In de ontdekhoek 
maakten we een 
tufftray met als 
thema bouwen. Er 
werden volop 
steentjes opgeschept 
met de 
graafmachines en 
weggevoerd met de 
vrachtwagens. Wat 
een bedrijvigheid in 
deze hoek.                                               



 

 

Aan de hand van ons 
centraal boek en de 
nieuwe woordenschat 
hierin maken we een 
woordspin. We doen 
dit niet enkel met 
woordkaarten maar 
proberen er zoveel 
mogelijk echte 
materialen in te 
plaatsen. Zo is het 
veel duidelijker voor 
de kapoenen. Ook in 
de verschillende 
hoeken kunnen ze 
met deze zaken aan 
de slag. 

Ons centraal boek is 
een mix van een 
prentenboek en een 
informatief boek. 
Daarom lezen we 
elke dag slechts 1 of 
2 pagina’s. Telkens 
mogen enkele 
kinderen iets 
uitbeelden hieruit. Zo 
is een uitdagend 
boek toch haalbaar 
bij de bijtjesgroep. 
Sterk van onze 
kapoenen!                                                   



 

 

 

Deze week gingen 
enkele bijtjes al aan 
de slag met het 
stempelen van een 
muur met sponsen. Ze 
beseffen het nog niet 
maar dit werkje 
gebruiken we in ons 
volgende thema om 
een leuke pietenmuts 
mee te maken. Twee 
vliegen in één klap                                                      

Wat is het toch 
steeds genieten als 
wij even samen 
kunnen zingen en 
bewegen met de 
uiltjes. Groot helpt 
klein groeien in durf 
en kunnen. Prachtig 
om te zien.                                                       



 

 

Hoe bouwen we een 
huis met stevige 
muren? Door ze in 
verband te stapelen 
in plaats van recht 
op elkaar. Volgende 
week gaan we 
hiermee aan de slag 
tijdens een telspel.                                                       

We hebben deze week 
afgesloten met een 
heerlijke tiktak 
voorstelling. Wat is 
dat toch steeds een 
plezier om zoveel 
verwondering en 
blijdschap op de 
gezichtjes te zien.                                                  



Ons favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar 

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

   

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Vrijdag 26 november: kaas- en wijnavond Take away georganiseerd door onze vriendenkring. 

 Dinsdagnamiddag 30 november: Afsluit van ons project rond bouwen door een bezoek aan een 

echte bouwwerf. Kan iemand mee het vervoer verzorgen? Laat het zeker weten aan mij. 

 

Wat is het leuk als de kennis rond nieuwe 
woordenschat onmiddellijk in actie wordt 
omgezet. Wout en Jef maakten van ons 
schoonmaakmateriaal spontaan twee drilboren 
om een muur mee af te breken in de bouwhoek. 
Heerlijk om te zien!                                                      


