
Project: ‘Wij worden bouwvakkers’ 

Het was een beetje een vreemde week deze week. Ik (Emmy) was wat meer afwezig dan normaal maar 

Céline kon gelukkig snel inpikken op onze activiteiten die voor deze week op de planning stonden. De 

bijtjes mochten dus volop blijven experimenteren, ontdekken en leren rond ons project. Terug zagen wij 

een heerlijke betrokkenheid deze week. Kijken jullie even met ons mee? 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Tijdens dit project 
gingen we voor de 
eerste keer aan de 
slag met een digibord 
les. Daarna gingen 
we in kleine groep 
met de ipads aan de 
slag.                                                        



 

 

 

In onze 
spelletjeshoek gingen 
de bijtjes aan de slag 
met 
kleurenherkenning 
en rangschikking.                                                       

Vanaf nu werken we 
ook al in één rechte 
lijn naar Sinterklaas 
en ons winterforum 
toe. Voor het 
winterforum leerden 
we al een 
hartverwarmend 
lied waar we de 
komende weken nog 
op verschillende 
manieren rond zullen 
werken.                                            



 

 

 

De bijtjes 
bestudeerden een 
grondplan van een 
huis en vroegen zich 
af welke kamers er 
allemaal zijn. 

Woensdag hielden 
we natuurbeleving 
op de speelplaats. 
We kregen van eend 
de opdracht om 
schildpaddensoep te 
maken, iets wat 
piraten (project 
uiltjes) heel graag 
eten. De bijtjes en 
uiltjes maakten 
heerlijke mengsels!  



 

 

 

Aan de hand van 
enkele foto's 
besproken we de 
soorten huizen. In 
welk huisje wonen 
wij? 

Op de tablet maakten 
we puzzels rond ons 
project 'bouwen'. 



 

 

Tijdens het muzikaal 
moment verdiepten 
we ons even in het 
project van de uiltjes. 
We dansten rond op 
piratenmuziek. Bij 
het stopsignaal 
namen we plaats op 
de kruisjes en 
hielden we een 
opdracht. 

Rekenen hoeft 
helemaal niet saai te 
zijn. Wij bouwen met 
onze graafmachine 
een huis. Hoeveel 
steentjes kan jij 
opscheppen? Tellen 
maar! 



 

 

 

Hé er staat een piano 
in onze kring? Vanaf 
deze week tot aan de 
kerstvakantie 
gebeurt het zingen 
van ons lied voor het 
winterforum onder 
begeleiding van het 
keyboard. Wat waren 
ze enthousiast. 

En een piano nodigt 
natuurlijk uit om ook 
zelf eens op te 
tokkelen. Jaja, we 
zitten met echte 
muzikanten en 
dansers in onze 
bijtjesgroep.  



 

 

Tijdens de zakjestijd 
deze week gingen we 
met enkele 
bouwspelletjes op de  
ipads aan de slag en 
gingen we kleuren 
sorteren met de 
Pietjes.  Ook enkele 
dappere peuters 
werkten al eens mee. 

Onze wekelijkse 
yogales werd deze 
week extra gezellig 
gemaakt met 
lichtjes, ons 
yogahuisje en onze 
muziekinstrumente
n. Tijdens deze 
activerende yogales 
bouwden we een 
eigen huis terwijl 
we onze yogaposes 
oefenden. Wat doen 
ze dit al goed. 



 

 

 

 

Het heerlijke 
herfstweer lokte ons 
donderdag naar 
buiten om even te 
genieten van het 
herfstzonnetje. Wat 
hadden we plezier! 

Hoog tijd om ook ons 
fruithapje buiten op 
te eten. Wat is het 
toch heerlijk 
genieten met onze 
kapoenen in de tipi. 



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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

   

Hiep hiep hoera!!! Er waren er 2 jarig deze week.  Yara werd 3 jaar! We maakten er een heus feest van 

met ballonnen, een verjaardagsfilmpje en een geschenkje. Maar ook begeleider Céline was jarig. Zij 

trakteerde ons allemaal op een heerlijk aperitiefje.   

           

Dit project brengt echt wel heel 
wat bedrijvigheid binnen in ons 
klasje. Er wordt gesjouwd met 
stenen, gebouwd, terug afgebroken, 

getimmerd,… Fantastisch toch!                                                      



Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen 

belangrijk om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij?  

      

      

 

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. 

 Vrijdag 3 december: Sinterklaas brengt een bezoek aan onze school. 

 Vrijdag 17 december: winterforum. 

 Vrijdag 24 december: facultatieve vrije dag. 


