
Thema ‘Kikker in de kou’ 

Na de vakantie starten wij steeds even zonder project dat vanuit de kinderen komt. Maar om toch niet 

helemaal stil te vallen kiezen wij na een vakantieperiode steeds een mini thema om wat rond te werken. 

Wij werken dan steeds rond een thema uit onze schrijfdansmethode ‘Krullenbol’. Na deze vakantie werken 

wij rond het thema van de vrieskou. 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 1 

Op maandag hadden 
we met het boek 
‘Kikker in de kou’ 
een mooie opening 
van het thema. Onze 
kleinste kapoenen 
leefden helemaal 
mee met onze arme 
kikker die het zo 
koud had.                                                       



 

 

 

Ons eerste les 
krullenbol ging over 
sneeuwvlokjes. We 
gingen met 
scheerschuim en 
witte verf aan de 
slag. Met onze 
handen wreven we 
alles open en daarna 
mochten we met onze 
wijsvingers cirkels 
(sneeuwvlokjes) 
tekenen.                                                  

Daarna gingen de 
eerste kleuters 
ook aan de slag 
met potlood en 
papier om 
sneeuwvlokjes te 
tekenen. Wat een 
motivatie bij de 
kapoenen.  



 

 

 

 

De bijtjes mochten 
zich ook uitleven met 
vrij experimenteren 
in onze ontdekbak. 
We gingen met 
nepsneeuw (een 
mengeling van bloem 
en babyolie) aan de 
slag en maakten 
prachtige 
sneeuwmannen.                                               

Met ijsverf 
(verf dat 
gekoeld werd in 
ijsblokjes) 
mochten de 
kinderen vrij 
gaan 
experimenteren. 
Er kwamen 
prachtige 
werkjes tot 
stand. 



 

 

 

Ook het zonnetje 
kwam deze week 
even tevoorschijn. 
Dus dan moeten wij 
toch wat extra naar 
buiten trekken. Het 
was fris maar wat 
deed het deugd om 
een frisse neus te 
halen.                                                   

Maar het was zeker 
ook frisjes deze week. 
Daarom halen wij 
onze warme stenen 
eens extra uit de 
kast. Wat is het toch 
steeds gezellig en 
ontspannen om even 
met wat warmte tot 
rust te komen.                                                       



 

 

Evelien kwam 
dinsdag terug in 
onze klas een 
muzieklesje geven. 
Deze keer stonden 
winterliedjes 
centraal. Wat is dat 
toch steeds genieten 
als zij er is.                                                       

Ons centraal 
prentenboek leerde 
ons dat niet alle 
dieren het even 
gemakkelijk hebben 
tijdens de wintertijd. 
Wij gingen daarom 
met zaadjes en deeg 
aan de slag om 
lekkernijen te maken 
voor de vogels. 
Lekker kliederen met 
een mooi resultaat.                                          



 

 

 

Na het maken van onze lekkernijen voor de vogels gingen we op zoek 
naar een plek waar we heel veel vogels konden spotten. Daar legden we 
alles neer zodat de vogels van een waar festijn kunnen genieten.                                                   



 

 

 

 

Nena bracht een heel 
leuk spelletje mee 
waar wij de hele 
week mee mochten 
spelen. Een echte 
oefening op onze 
fijne motoriek. 

In de bouwhoek 
kregen de kapoenen 
enkele 
bouwopdrachten met 
bouwkaarten. Samen 
kwamen de mooiste 
werkjes tot stand. 
Flink gewerkt!                                                       



 

 

 

Vrieskou buiten dan 
maken wij het in de 
klas extra gezellig. 
In onze snoezelhoek 
werden terug enkele 
nieuwe materialen 
toegevoegd. Heerlijk 
om de bijtjes te zien 
ontdekken.                                                       

Met de knuffels 
deden we allerlei 
bewegingsopdrachten: 
gooien, vangen en 
rollen maar!  



 

 

De kleuters voerden 
enthousiast een 
telspel uit. Hoeveel 
dieren staan er in de 
boerderij? Door de 
koude temperaturen 
moesten we dan ook 
voor ieder dier een 
hokje voorzien. 

Tijdens het 
hoekenwerk kregen 
de bijtjes de kans om 
te experimenteren 
met zoutdeeg.  



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!!!  Lorik en Aida werden 3 jaar! We vierden 2 dagen feest met ballonnen, 

verjaardagsfilmpjes, vuurwerkjes en cadeautjes. Wat hadden we plezier! 

    

 

Steeds vaker geven onze 
kleine bijtjes aan waar ze 
graag over willen leren. 
Vaak gebeurt dit tijdens 
spelmomenten. Dan 
luisteren en kijken wij als 
begeleiders goed naar wat 
rondom ons gebeurt. Deze 
keer waren twee 
onderwerpen wel erg aan 
elkaar gewaagd. Dus 
voerden we een discussie 
in een kringgesprek en 
kwamen we tot de 
volgende beslissing. 
Vanaf volgende week 
werken we 3 weken rond 
het project dino’s en alles 
wat daarbij hoort 
(vulkanen, 

meteorieten,…) en daarna 
gaan we ons verdiepen in 
een project rond 
gezondheid en de dokter. 
We weten weer wat 
gedaan                                               



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?                                                                                                      

 Maandag 31 januari: dag van de directeur 

 Woensdag 2 februari: pedagogische studiedag 

 


