
Project ‘Dinosaurussen’ 

De laatste week van ons dinoproject was terug een topper. Deze week gingen we iets dieper in op de 

dino’s van vandaag. We bekeken skeletten, fossielen,…  Maar op maandag namen we eerst even deel 

aan het forum om iemand te vieren die ons dierbaar is. Kijken jullie even mee naar onze avonturen?                                              

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Maandagochtend 
gingen we samen met 
alle andere 
parelkinderen in de 
grote zaal even Ine 
in de bloemen zetten. 
Het was nl. dag van 
de directeur. En dat 
hebben we met een 
hartverwarmend 
cadeau gevierd. 
Bedankt Ine voor je 
harde werk.                                                       



 

 

 

Vervolgens gingen 
we aan de slag met 
bloem, suiker, eitjes 
en boter. We maakten 
ons eigen 
koekjesdeeg. Want al 
van bij het begin van 
het project stond zelf 
dinokoekjes maken 
hoog op het 
verlanglijstje van de 
bijtjes.  

Na het koelen van 
het deeg sneden 
we plakjes en 
maakten 
dinoafdruk in 
ieder koekje. Onze 
dinokoekjes 
werden zo echte 
fosielen. Maar 
misschien vonden 
onze bijtjes het 
leukste wel de 
restjes deeg uit de 
pot opeten  



 

 

 

      

Maar wat zijn dat nu 
juist skeletten en 
fosielen? En waar 
kunnen we deze 
vinden? Jef had een 
boek meegebracht 
waar we alle info in 
terug konden vinden. 
Hij vertelde trots 
over het 
dinomuseum, de 
skeletten en de 
archeoloog.                                          

Ook bij Céline gingen we op dinsdag verder aan de slag met het maken van een eigen 
fosiel. In zoutdeeg gingen de kapoenen hiermee aan de slag. Eerst maakten ze zelf 

het deeg om daarna zelf een balletje te rollen en de afdruk hierin te maken. 



 

 

 

 

In de bouwhoek 
gingen de bijtjes aan 
de slag om zelf een 
skelet na te bouwen. 
Geen gemakkelijke 
opracht maar goed 
gewerkt lieve 
vriendjes!                                            

Dinoskeletten en 
fosielen zitten 
vaak ook 
verborgen. Dus 
spelen wij ook 
terug een leuk 
verstopspelletje in 
de kring met een 
dino.                                                       

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                                           



 

Er lag een briefje in 
de zaal van dino 
Nekkie (onze 
babydino). We kregen 
de opdracht om te 
sporten met de 
gekleurde doekjes: 
gooien, vangen en 
zwaaien.  



 

 

 

In onze dinogrot is 
het vaak een 
gezellige drukte. Van 
snoezelen tot wilde 
geheime plannen 
maken. Heerlijk om 
te horen wat daar 
allemaal aan de gang 
is. 

Tijdens ons 
muzikaal moment 
werden we een 
heuse boom. We 
werkten rond het 
yogalied de 
wandelende boom. 
Iets wat onze 
bijtjes al heel goed  
kennen 
ondertussen.                                                    



 

 

 

 

Belofte maakt 
schuld. We sloten ons 
project af met een 
heuse cinemafilm 
van ‘Platvoet en zijn 
vriendjes’. En dan 
mag popcorn zeker 
niet ontbreken.                                                        

Deze week was het 
ook de week van de 

poëzie. Dit jaar stond 
het in teken van de 
natuur. Dus als echte 
outdoorschool moeten 
we daar ook iets mee 
doen. We luisterden 
naar een gedicht van 
een bloembol en een 
zoen en dachten na 
over een leuke 
verwerking hierop. 



 

 

 

 

 

 

 

Een bloem groeit 
beter met liefde dus 
leggen we onze liefde 
vast op de bloempot. 

Daarna mochten we 
onze bloembollen zelf 
planten. 

Onze verwerking op 
het vers kreeg een 
mooi plaatsje op de 
tentoonstelling van 
de school. Leuk om te 
zien! 



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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

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?  

    

    

 

Deze week verwelkomen 
wij 1ste kleuter Liam in 
onze groep. Leuk om te 
zien hoe de andere bijtjes 
allemaal hun best deden 
om hem thuis te laten 
voelen. Welkom in ons 
gezellig klasje Liam. 



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 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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