
Project ‘Dinosaurussen’ 

Ons dinoproject is uitgegroeid tot één van de  mooiste projecten van het jaar. Wat een betrokkenheid 

bij alle kapoenen. Iedereen is gebeten van de dinomicrobe. Het is heerlijk om zoveel enthousiasme te 

zien bij onze jonge bijtjes. Een luidruchtig maar heerlijk project.  Kijken jullie even mee naar onze 

avonturen?                                              

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Wat een plezier 
maandagochtend. 
Onze dino was 
eindelijk uit het eitje 
gekomen. We 
maakten een gezellig 
nestje en onze 
langnekdino kreeg 
van de bijtjes een 
toepasselijke naam. 
Welkom in de 
bijtjesgroep.                                                        



 

 

 

Vorige week gaven 
de bijtjes aan dat ze 
meer te weten wilden 
komen over de 
vulkanen, 

meteorieten,… die de 
dino’s lieten 
uitsterven. Dus 
gingen wij maandag 
op onderzoek. We 
besproken wat we er 
zelf al over wisten, 
bekeken een filmpje 
op schooltv en Jef 
had een vulkaan 
meegebracht die je 
kon laten uitbarsten. 
We gingen er de hele 
week enthousiast 
mee aan de slag.                           

Natuurlijk leer je 
het best als je iets 
echt kan 
meemaken. Een 
echte 
vulkaaneruptie 
was nu een beetje 
te gevaarlijk  
maar we gingen 
zelf aan de slag 
om met enkele 
natuurlijke 
materialen zelf 
een vulkaan te 
maken en deze te 
laten uitbarsten. 
Wat een leuke les 
in techniek. De 
bijtjes kregen er 
niet genoeg van. 



 

 

Vanaf deze week 
mochten onze 
klasoverschrijdende 
activiteiten met de 
uiltjesklas ook terug 
doorgaan. Tijdens 
onze muzische 
activiteit leefden we 
ons helemaal in een 
bewegingsverhaal in.                                               

Deze week was het 
ook vogeltelweek. 
Als school die 
outdoor hoog in 
het vaandel 
draagt gingen wij 
hier uiteraard 
mee aan de slag 
tijdens onze les 
natuurbeleving 
met de uiltjes. In 3 
werkhoeken 
maakten we onze 
speelplaats 
vogelvriendelijk. 



 

 

Dinsdagnamiddag 
kwam onze 

zorgcoördinator 
Evelien even langs 
voor een muziekles. 
Wat is het heerlijk 
experimenteren met 
de instrumenten die 
zij meebrengt.                                            

Maar ook ons 
projectlied krijgen 
we steeds meer 
onder de knie. Met 
het grote dino-ei 
mochten enkele 
dappere kapoenen 
het lied al per 
twee zingen. Wat 
deden ze dit al 
goed.                                                       



 

 

 

Wie zegt dat 
wiskunde saai moet 
zijn? Wij gingen 
bewegend aan de slag 
om ruimte te 
ontdekken en te 
beleven. Met onze 
verstopdino (dank u 
Wout) gingen we wel 
heel enthousiast aan 
de slag                                           

Met het spel ‘pech, 
pech, dino weg!’ 
gingen we oefenen op 
ons visueel 
geheugen. Welke dino 
is weggetoverd? 



 

 

 

 

Deze week een 
uitdagende media 
oefening. Via een 
augmented reality 
boek en app lieten we 
een dino rondstappen 
in onze kring. Wat 
vonden ze dit 
boeiend en speciaal. 

We gingen op 
dinojacht in onze 
bewegingshoek 
tijdens de 
hoekenwerking.  
Wat een 
enthousiasme.                                                      



 

 

 

Maar de drukst 
bezochte hoek was 
deze week toch wel 
de hoek met de 
vulkaan. Deze werd 
telkens terug in 
elkaar gepuzzeld om 
telkens terug te laten 
uitbarsten.                                                        

Deze week was het 
soms best wel fris 
buiten. We laten ons 
daar natuurlijk niet 
door doen maar als 
we binnenkomen dan 
warmen we graag 
weer op bij de 

verwarming.  We 
maakten deze week 

een geïmproviseerde 
boekenhoek dichtbij 
de verwarming. 
Heerlijk gezellig. 



 

 

Wat keken de bijtjes 
raar op toen ik 
vertelde dat onze 
warmtestenen 
eigenlijk gemaakt zijn 
van lavasteen. We 
genoten daarom deze 
week extra van 
enkele relaxatie- en 
meditatiemomenten 
met deze warme 
steentjes. Wat doen ze 
dit al goed. 

Tijdens het sporten 
voerden we allerlei 
opdrachten uit met de 
parachute die we 
omtoverden in een 
dinogrot. 



 

 

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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

  

 

Kinderlijk enthousiasme 
is aanstekelijk als de 
bellenblazers nog eens 
mogen bovenkomen. 
Prachtig om te zien. 

We sloten de week af 
met een telspel. We 
gooiden met de 
kleurendobbelsteen, 
zochten een 
dinosaurus met 
hetzelfde kleur en 
plaatsten het in het 
juiste huisje. Hoeveel 
dinosaurussen zijn er 
nu bij ieder huisje? 



Hiep hiep hoera!!!  Maria werd 4 jaar! We vierden de hele dag feest feest met ballonnen, 

verjaardagsfilmpjes, vuurwerkjes en cadeautjes. Wat hadden we plezier! 

 

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. 

 Vrijdag 4 februari: Poëzietentoonstelling. Vrij te bezoeken van 15u tot 16u. 

 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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