
Twee gekke weken  

Onze eerste gekke week hadden we het grootste plezier. Deze week stonden onze gekke lijfjes (maandag 

en dinsdag), onze gekke voeten (woensdag en donderdag) en gekke hoeden (vrijdag) centraal. Kijken jullie 

even mee naar onze knotsgekke avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Op maandag gingen we met heel ons lijf dansen en schilderen tegelijk. 
Om ons helemaal te kunnen laten gaan, deden wij onze broek, kousen 
en schoenen uit. In een grote oude t-shirt en met stokken met repen 

stof aan gingen wij dansen in de verf. Genieten van muziek, 
experimenteren met verf en plezier maken stond voorop. Maar tot wat 

een prachtig resultaat zijn wij gekomen! 



 

 

 

Terwijl de ene kinderen 
schilderen op muziek 

gingen andere kinderen 
aan de slag met body 

painting. Gelukkig 
stonden er achteraf 

bakjes met lekker warm 
water klaar. Maar wat 

een plezier hadden onze 
bijtjes  

We gingen ook met 
wiskunde aan de 
slag tijdens het 

ontdekken van onze 
gekke lijfjes. Met 

blokken gingen we 
elkaar meten en 
vergelijken. We 

maakten ook een 
bijtjesmeter die het 

hele thema zal 
blijven hangen aan 

het venster.  

 



 

 

 

Kunnen wij elkaar 
herkennen door 
alleen maar te 

voelen aan elkaars 

lijfje? Hmmm… niet 
altijd even 

gemakkelijk hoor! 

Met krijt gingen wij 
aan de slag om onze 

eigen lijfjes te 
tekenen en te 

versieren. Wat 
hadden de kleine 

kunstenaars plezier 
hiermee. 

 



 

 

 

 

Ook in de bouwhoek 
gingen de kapoenen 
verder met meten. 

Leuk om hen zo 
gemotiveerd bezig te 

zien. 

 

Op woensdag gingen 
we muzisch aan de 

slag met de 
uiltjesgroep. Samen 
bewegen met onze 

voeten. Dat was 
lachen geblazen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire Juliette 
had voor ons een 
blotevoetenpad in 

petto. Dat was voor 
sommige kindjes 
een beetje buiten 
hun comfortzone 

maar wat hebben ze 
dit allemaal dapper 

aangedurfd. 

 

Wij gingen in de 
yoga aan de slag met 
bewegingen waarbij 
onze voeten centraal 
staan. Wat doen de 

kapoenen dit al 
goed! 

 



 

 

 

Tijdens onze gekke 
week werd onze 
ontdekbak met 

confetti 

geïntroduceerd in de 
klas. Even wat 

opkuiswerk op het 
einde van de dag 

maar wat een plezier! 

 

De bijtjes maakten 
aan de hand van 
een muzisch spel 

kennis met enkele 
gekke hoeden: een 
veiligheidshelm, 

een feesthoed, een 
zomerhoed, een 

clownshoed, ... Tot 
slot mochten de 

bijtjes deze 
hoeden eens tonen 

tijdens een 

'modeshow'.  

 



 

 

 

 

 

 

Vrijdagnamiddag werd er een activiteit voorzien voor de hele school om 'de week 
tegen pesten' in te gaan. Iedere groep kreeg enkele opdrachten die ze tot goed einde 
moesten brengen. De bijtjes volgden een stippenparcours, brachten met stoepkrijt de 

stippen aan op de speelplaats en trokken een foto waarbij deze stippen centraal 
stonden. Ze kregen als beloning een polsbandje en genoten van een filmpje en lied dat 

het lager had voorbereid. 



 

 

 

Vrijdag namen we ook 
afscheid van stagiaire 
Juliette. Veel succes in 
je verdere studies. Van 
ons kreeg je alvast een 

dikke pluim! 

 

Donderdag 
zagen we plots 

heel wat 
bedrijvigheid 

op de 
speelplaats. Er 
werd een groot 
cadeau geopend 

en Ine en 
enkele 

begeleiders 
gingen aan de 
slag om gras te 

leggen op de 
speelplaats. Dat 

wilden de 
bijtjes niet 
missen dus 

gingen we even 
een (klein) 

handje helpen. 

 



Deze week hadden we terug enkele verborgen kleine gelukjes. 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? 

     

   

 

   

 



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 08 tot 12 februari: week tegen pesten.  

 09 februari: dikke truiendag. 

Schoolbrede afspraken: 

 Naast de afspraken die we in onze eigen groep maken, werken wij ook steeds naar een 

schoolbrede afspraak toe.   

 


