
Ballen en ballonnen  

Wat een week!  Ons nieuw project rond ballen en ballonnen heeft alle kapoenen geprikkeld.  Vol 

enthousiasme gingen ze aan de slag om alles te ontdekken.  Ook heel wat kapoenen brachten eigen 

spullen mee die passen in dit project.  Super zo’n enthousiasme.  Kijken jullie even mee? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Met een 
ontdekbak vol 
verschillende 

soorten ballonnen 
en een 

ballonnenhemel in 
de bewegingshoek 

nam ons project 
een vliegende 

start.  Zalig om de 
kinderen zelf 

statische 
elektriciteit te 

laten ontdekken  



 

 

Dinsdag vloog onze 
ontdekbak al terug in 

de gang want deze 
maakte plaats voor een 

heus ballenbad dat 
begeleider Silke van de 
Vlinderklas even aan 
ons uit wilde lenen.  

Alle eigenschappen van 
ballen en ballonnen 
ontdekken is zoveel 

leuker als je ertussen 
kan liggen.  Bedankt 

Silke! 

Max bracht een 
prachtig boek mee 
waarin een ballon 
centraal staat.  We 

vonden het zo leuk dat 
we dit boek (en dus ook 

de taal die erin voor 
komt) onmiddellijk als 

ons centraal boek 
genomen hebben. 



 

 

We maakten een 
prachtig werkje door te 

stempelen met 
ballonnen.  We 

gebruikten hierbij 2 
kleuren wat ervoor 

zorgt dat we een 
prachtig marmer effect 
te zien krijgen.  Super 
gewerkt lieve bijtjes! 

We speelden een telspel 
met Otto.  Hoeveel 

ballonnen heeft het 
vriendje van Otto vast?  

Leg dan evenveel 
ballonnen als op de 
prent staan.  Hierbij 

oefenen we op het 
resultatief tellen én op 

het begrip evenveel. 



 

 

Woensdag deden we een 
waarneming rond 

verschillende ballen en 
ballonnen. Wat boeiend 
om alle eigenschappen 

te ontdekken en er 
daarna mee te 

experimenteren.   

En als beloning voor het 
harde werk tijdens onze 

waarneming kreeg 
iedereen een leuk 

ballonnenfiguurtje mee 
naar huis.   



 

 

 

 

 

 

Tijdens de zakjestijd mochten we een tekening met dikke 
omranding proberen in te kleuren binnen de lijntjes.  De extra 
opdracht was dat ze hierbij zoveel mogelijk kleurtjes moesten 
gebruiken.  Wat een mooie resultaten!  Ook samenspelen stond 

centraal tijdens de zakjestijd.  We leerden het spel bonte 
ballonnen kennen en oefenden zo op kleurenherkenning. 



 

 

Geen kinderyoga deze 
week maar een 

behendigheids- en 
vertrouwenslesje met 

ballonnen. Wat een 
plezier! 

Al dat vertrouwen en 
onze nieuwe 

vaardigheden oefenen 
we heel graag in onze 
bewegingshoek in de 
gang naast de klas. 



 

 

 

Deze week hadden we ook het geluk om een dikke laag sneeuw te mogen ervaren.  We 
lieten deze kans niet liggen en gingen op verkenning door de sneeuw naar de KSA 

terreinen. Het was heerlijk maar ook koud vonden de kapoenen.  



 

 

 

 

Opwarmen met de 
warmtesteentjes 

was na het spelen 
in de sneeuw wel 

10x meer 
genieten dan 

anders (kijk eens 
naar die 

gezichtjes ).  
Sommige kindjes 

maakten het 
extra gezellig 

onder een 
dekentje.  De rest 

van de dag 
hebben we ook op 
onze sokjes in de 

klas mogen 
spelen.  Een 

nieuwe beleving 
voor de kapoenen.  
Maar wat vonden 

ze dit leuk! 

Tijdens ons muzisch 
moment gaven wij de 
spelballon door aan 
elkaar op muziek.  

Stopte de muziek dan 
moesten wij het spel 
spelen dat bovenaan 

stond.  Wat een plezier 
met de uiltjes alweer. 



 

 

De bijtjes volgden 
een blotevoetenpad 

van stenen, 
bladeren, water, 
aarde, takken en 
boomstammen. 

Heerlijk genieten 

van de natuur!  

We zongen het lied 
'Rollen, bollen, laat de 

bal rollen. Heen en 
weer, op en neer.' 
Terwijl rolden de 
kleuters met de 

reusachtige bal naar 
elkaar. 



Deze week was onze lieve kapoen Lucas jarig.  Hij werd 4 jaar en dat hebben we natuurlijk goed 

gevierd in de klas.  Lucas mocht 4 wensen kiezen en gedurende de hele dag hebben we hieraan 

gewerkt.  Wat een plezier! 

 

 

Ook deze week zat weer vol ‘kleine gelukjes’.  Genieten jullie ook terug even mee met ons? 

 

 

       

 

 

 

 



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?                                                                                                      

 22 januari: pedagogische studiedag. 

 


