
Project: ‘Wij worden bouwvakkers’ 

Deze week stond nog in teken van ons project rond bouwen. Maar we konden het niet laten om toch ook 

al even bezig te zijn rond het grote Sinterklaasfeest. We kregen namelijk al een opdracht van knutselpiet 

en dan moeten we daar wel aan gehoorzamen hé. Kijken jullie even met ons mee? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Maandag sloten we 
voor het eerst aan op 
ons forum. En wat 

voor een forum… 
Knutselpiet had een 
brief aan onze school 
gestuurd. Een brief 
met een leuke 
mededeling en een 
heuse opdracht in. 
Sinterklaas had 
namelijk besloten om 
een bezoekje te 
brengen aan onze 
school. Maar 
knutselpiet wilde wel 
dat we de zaal mooi 
versierden hiervoor.                                              



 

 

 

Voor onze opdracht 
van knutselpiet 
gingen wij aan de 
slag met een 
technische opdracht. 
Voor het eerste 
onderdeel van ons 
knutselwerk moesten 
wij leren scheuren. 
Niet gemakkelijk 
maar met ons versje 
hebben wij de eerste 
stappen gezet.                                                    

Voor het tweede 
onderdeel mochten 
we experimenteren 
met de techniek 
van het plakken 
met een lijmkwast. 
Wat vonden ze dit 
leuk.                                             



 

 

 

 

Als 3de onderdeel van 
ons knutselwerk 
mochten we ook 
sterren plakken met 
een lijmstift om het 
om het werkje te 
versieren.  

Als laatste onderdeel 
van ons knutselwerk 
mochten we ook iets 
doen met echte 
takken. Wat zijn onze 
werkjes mooi 
geworden. 
Knutselpiet zal vast 
heel trots zijn. 



 

 

 

Omdat het deze 
week nationale 
voorleesweek is 
stond ons muzisch 
moment helemaal 
in het teken van 
een prentenboek.   

En de voorleesweek 
liet ons niet los. De 
hele week luisterden 
wij naar verhalen. 
Ook de 
prentenboeken die de 
bijtjes meebrachten 
van thuis werden ook 
voorgelezen.  



 

 

Oei oei oei! Otto wilde 
bouwvakker Sam 
helpen maar hij liet 
zijn koffer met 
schroeven op de 
grond vallen. Aan 
ons om deze goed te 
sorteren zodat Sam 
terug verder kan 
werken. We oefenden 
de begrippen kort en 
lang hierbij. 

Onze voeldoos kwam 
ook nog eens boven. 
We speelden het 
spelletje ‘Wat zit er 
in de verhuisdoos’.  



 

 

Ons yogamomentje 
ging deze week 
opnieuw over de 
bouwwerf. Met de 
warme stenen 
beleefden we een 
mooi 
bewegingsverhaal. 

Voor onze 
schoorsteenhoeden 
kleurden we een 
spiekpietje in. Wat 
zijn het leuke hoeden 
geworden. We 
kunnen niet wachten 
om ze aan 
Sinterklaas te laten 
zien. 



 

 

 

Onze natuurbeleving 
nam ons mee op 
schattentocht met de 
piraten van de 
uiltjesgroep. Maar 
ook onze opgedane 
ervaringen rond 
bouwen waren heel 
nuttig. Zo mochten 
wij onze 
graaftechnieken aan 
de grote kleuters 
uitleggen. 

Maar het was geen 
piratenschat. Nee 
hoor het was de schat 
van Sinterklaas. En 
die zat boordevol 
letterkoekjes. 

Mmmmm…  



 

 

Vrijdag waren de 
bijtjes echte 
sportpieten! De 
kleuters bootsten de 
bewegingen na op de 
opdrachtkaarten. 

Tijd om Sinterklaas 
te helpen! De 
sportpieten volgden 
een parcours op de 
banken en gooiden 
hun cadeautje in de 
hoepel. 



 

 

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 is het schattig als broer en 
zus elkaar tegenkomen op de 
speelplaats.                                                      

Er kon natuurlijk 
geen rode neus 
ontbreken op 'Rode 
Neuzen Dag'. 

Luider, luider, luider,… Het 
was deze week een drukte van 
jewelste in onze klas.                                                       



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?                                                                                                      

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

echte bouwwerf.  

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

 Vrijdag 17 december: winterforum. 

 Vrijdag 24 december: facultatieve vrije dag. 


