
Project ‘Ik voel me niet lekker’ 

Van de skeletten van dino’s naar ons eigen lichaam. Met het project ‘Ik voel me niet lekker’ gaan we iets 

dieper in op de interesse die de bijtjes toonden in het dokterskoffertje en het zorgen voor elkaar. Deze 

eerste week hebben we veel ingezet op het ontdekken van alle materialen en maakten we een start van 

het project aan de hand van het boek ‘Kaatje bij de dokter’. Maar al snel werd duidelijk dat de kinderen 

ook iets dieper wilden werken. Luisteren naar ons lichaam kwam hierin aan bod. Wat leuk dat de bijtjes 

zo’n dingen al zelf aangeven. Dus daar gaan we volgende week mee aan de slag. Maar kijken jullie nog 

even mee naar onze avonturen van de afgelopen week? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Met het boek ‘Kaatje bij 
de dokter’ gingen we op 
ontdekkingstocht 
doorheen dit project.                                                        



 

 

 

Tijdens de eerste 
momenten gingen we 
vooral op onderzoek 
in de dokterskoffer. 
Wat zit daar nu juist 
allemaal in? Wat 
heeft een dokter 
allemaal nodig?  

Met begeleider 
Lisa gingen de 
kapoenen hier 
nog even verder 
op in. Hoe heten al 
de spullen uit de 
tas van de 
dokter? Waarvoor 
dienen deze? 



 

 

 

      

Als wij ziek zijn dan 
wordt er goed voor 
ons gezorgd. Op onze 
beurt zorgen wij goed 
voor onze knuffels. 
Tijdens een 
wiskundig spel rond 
plaatsbegrippen 
moesten we de 
knuffel op de juiste 
plaats leggen.                                          

Met een matrixbord gingen we later in de week nog meer wiskundig aan de slag. Een 
uitdagende opdracht maar wat deden de oudste bijtjes dit al goed. Het bord kreeg een 

plekje in onze werkhoek en ook daar werd enthousiast verder gewerkt. 



 

 

 

 

In de werkhoek 
gingen we tijdens 
onze zakjestijd met 
tongspatels aan de 
slag. We maakten het 
voorbeeld op de 
kaarten na. Niet 
gemakkelijk maar 
wat een 
enthousiasme. 

Na een tijdje 
experimenteren in 
ons project werd 
het hoog tijd om 
enkele hoeken aan 
te pakken. Samen 
met de bijtjes 
hebben we 
nagedacht over 
onze huishoek. Dat 
werd al snel een 
ziekenhuis. En van 
hieruit groeide het 
project nog meer. 
Al snel kwamen de 
bijtjes erachter dat 
een dokter goed 
moet luisteren en 
kijken naar zijn 

patiënt. 

 



 

 

 

Een gezonde geest in 
een gezond lichaam. 
Tijdens het sporten 
gingen de bijtjes met 
dans aan de slag.  

Tot rust komen is zo 
belangrijk voor onze 
gezondheid. Tijdens 
de natuurbeleving 
met de uiltjes werd 
daar extra op 
ingezet. Met een 
stiltewandeling 
trokken de kapoenen 
naar het speelbosje 
aan de tennispleinen. 
Luisteren naar de 
natuur, naar de 

stilte,… 



 

 

Hiep hiep hoera!!!  Roxan en Samuel werden 3 jaar op dezelfde dag! We vierden de hele dag dubbel 

feest feest met ballonnen, verjaardagsfilmpjes, vuurwerkjes en cadeautjes. Wat hadden we plezier! 

 

     

 

 

 

Na de stilte even 
tijd om ons uit te 
leven. Ook dat is 
belangrijk. 
Genieten samen 
met de uiltjes. Wat 
zijn onze 
natuurlessen 
heerlijk.                                                    



Een beetje minder nieuws uit het leefboek omwille van mijn afwezigheid wegens ziekte.  Maar van de 

laatste dagen werd wel een neerslag gemaakt.  

      

 

 

Wat staat er op de agenda? 

 Donderdag 17 februari: dikketruiendag. 

 Maandag 21 februari: het kleuterrapportje via mail. 

 22 & 23 februari: oudercontacten.  

 


