
Project ‘Dinosaurussen’ 

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. De komende 3 weken werken we rond het 

project dino’s en alles wat daarbij hoort (vulkanen, meteorieten,…). Daarna gaan we ons verdiepen in een 

project rond gezondheid en de dokter. Kijken jullie even mee naar onze avonturen.                                              

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Ons centraal boek 
tijdens dit project is 
deze keer geen 
prentenboek maar 
een informatief boek 
van Karel. Hij neemt 
ons mee naar het 
dinomuseum en deelt 
met ons allerlei 
weetjes over de 
dino’s.                                                       



 

 

 

Maar ik leerde deze 
week dat veel bijtjes 
zelf al heel wat 
weetjes over de dino’s 
konden vertellen. We 
maakten dus alvast 
een start aan onze 
mindmap. Iedere dag 
vullen we deze aan 
met nieuwe weetjes 
tot aan het einde van 
ons project.                                              

Een dinoproject is 
ook ideaal om 
enkele 
experimenten uit 
te voeren en deze 
te leren 
vastleggen in een 
schema. We 
besproken de 
geboorte van een 
dino en hadden 
een heus dino-ei 
die het ons stap 
voor stap liet zien 
hoe dat in zijn 
werk gaat. Iedere 
dag schreven we 
in een schema op 
wat we zagen in 
ons emmertje. 
Maar we keken 
vooral vol 
spanning uit naar 
de geboorte van 
onze dino. 



 

 

 

 

Er zijn veel 
verschillende dino’s. 
Grote, kleine, met 
een lange nek, met 
stekels, dino’s die 

kunnen vliegen,… 
Via een les drama 
gingen wij bewegen 
als een dino.                                              

Jef bracht een 
bewegingsdino 
mee van thuis. 
Via deze dino 
kregen we nog 
wat extra 
spelimpulsen en 
we leerden ook 
wat bij over 
techniek. 



 

 

We waren echt 
gebeten van het dino-
ei. Dus dan verdiepen 
we ons hier toch nog 
meer in. Tijdens een 
beeldactiviteit gaan 
we aan de slag om 
ons eigen dino-ei te 
maken.  We zullen dit 
dino-ei nog niet 
meenemen naar huis 
aan het einde van dit 
project maar nog 
even in de klas 
houden tot later op 
het jaar (ik heb daar 
nog iets voor in 
gedachten )                                             

In de vrije 
knutselhoek mochten 
de kinderen voor de 
eerste keer leren 
verven met 
waterverf. Een heel 
andere techniek dan 
de verf die we 
anders gebruiken. 
Maar wat deden ze 
dit goed.                                                       



 

 

 

De eerste kleuters 
gingen even apart 
oefenen. We gingen 
meten met de botten 
van het skelet van 
een dino. Welk bot is 
het grootste/kleinste? 
Kunnen we de botten 
van groot naar klein 
leggen met 3 stuks? Of 
zou het ook al lukken 
met 4? Zelfs met 4 
botten lukt het al goed 
voor sommige 
kleuters. Sterk hoor!                                          

Ook tijdens het 
hoekenwerk gingen 
we wiskundig aan de 
slag. Met een 
uitdagend dinospel 
combineerden we een 
memory met een 
telspel. Met Lieve een 
spel spelen vonden ze 
allemaal superleuk.  



 

 

 

 

We oefenden ook 
tijdens het 
hoekenwerk op heel 
wat vaardigheden. 
Zo gingen we met de 
smartmax aan de 
slag om dino’s te 
maken. 

In de zelfstandige 
werkhoek gingen de 
kinderen zelf op 
onderzoek in heel 
wat informatieve 
boeken over dino’s.                                                       



 

 

 

Tijdens het 
hoekenwerk zetten 
wij vaak rustgevende 
muziek op. Maar deze 
keer toverden wij 
onze kring om naar 
danshoek. De 
kapoenen hadden het 
grootste plezier op 
dinomuziek.                                                       

Na het dansen even 
tot rust komen? Onze 
kleine dino’s kunnen 
even ontspannen in 
de gezellige dinogrot.  



 

 

Samuel bracht 
magnetische dino’s 
mee en we leenden 
een groot 
magneetbord uit de 
uiltjesklas. Zo konden 
we alle dino’s samen 
in elkaar puzzelen. 
Wat was dit leuk. 

Ook op de tablet 
mochten de kapoenen 
dinopuzzels maken.   



 

 

 

Tijdens het sporten 
volgden de bijtjes een 
dinoparcours waarbij 
ze de opdracht kregen 
om te klimmen, 
springen, kruipen, 
hun evenwicht 
bewaren, ... 

Na het sporten 
komen we tot 
rust.  Pas op voor 
het dinosaurus 
ei, voorzichtig 
rolden we het ei 
naar elkaar.  

 



 

 

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 heerlijk om ons 
koekje buiten in de tipi op 
te eten. We kunnen er nog 
net allemaal in. Lekker 
gezellig dicht bij elkaar ª 

Op de speelplaats 
ontdekten we twee 
grote bergen 
schors.  Met 
emmertjes gingen de 
kapoenen aan het 
experimenteren. Al 
snel kwam het 
spelelement de 
vulkaan naar boven. 
Terug een nieuwe 
impuls om volgende 
week iets dieper op in 
te gaan. Wat een 
kansen tijdens dit 
project.  



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?                                                                                                      

 27 januari tot 2 februari: week van de poëzie. 

 Maandag 31 januari: dag van de directeur. 

 Woensdag 2 februari: pedagogische studiedag. 

 Zaterdag 12 februari: opendeurdag / inschrijvingsmoment voor nieuwe parelkinderen. Heb je 

een broertje of zusje? Of zijn er vrienden met een kindje die nog op zoek zijn naar een warme, 



ervaringsgerichte school met een focus op outdoor education? Er kan steeds een afspraak 

gemaakt worden via directie@dedorpsparel.be 

 Donderdag 17 februari: dikketruiendag. 

 Maandag 21 februari: het kleuterrapportje via mail. 

 22 & 23 februari: oudercontacten.  
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