
Welkom terug! 

Met ons festival ‘Parelrock’ nam het nieuwe schooljaar een bruisende start. Ideaal om ons jaarthema 

‘Allemaal muzikaal’ al even centraal te zetten. Gedurende het hele schooljaar zullen jullie af en toe een 

muzikale herinnering krijgen aan dit thema. Maar voor onze kleinste kapoentjes was het allerleukste toch 

wel toen we even in onze bijtjesklas mochten spelen en onze school verkennen in ons kleine groepje. Wat 

een plezier hadden we.  Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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JOEPIE! We kunnen er 
weer aan beginnen. Ons 
enthousiast parelteam 
staat steeds klaar voor alle 
kinderen in onze school. 
Wat kijken we alweer uit 
naar een bruisend 
schooljaar. 



 

 

 

Onze eerste groepsfoto is een feit! We starten klein en gezellig maar ons 
groepje zal gedurende dit schooljaar uiteraard aangroeien tot een bruisende 
bijenkorf.  

In onze klas kregen 
de bijtjes de kans om 
alle hoeken te leren 
kennen. Nu nog 
zonder regels en 
beperkingen maar 
vanaf volgende week 
werken we samen 
naar enkele goede 
afspraken toe. In onze 
boomhut kan er 
alvast volop 
gesnoezeld worden 



 

 

In de bouwhoeken 
werd er al druk 
gebouwd met de 
grote blokken en 
kwamen ook de 
auto’s uit de kast. 
Later werden ook de 
rollen al uitgehaald 
en werden al heuse 
tunnels gemaakt 
voor de auto’s. Een 
groep met veel 
fantasie is dit. 
Leuk! 

In onze huishoek 
mochten de 
begeleiders al 
heerlijk proeven 
van koffie, 
pizza, 

aperitiefjes,… Er 
werd al goed 
schoongemaakt 
en er werd ook 
ook al gebeld 
naar de mama’s, 

papa’s, omi’s,… 

Wat leuk om 
stiekem naar 
deze kleine 
gesprekjes te 
mogen 
meeluisteren. 



 

 

 

Ook de rustige speelhoeken 
werden al bezocht. Op de 
lichtbak werden al enkele 
mooie werkjes gemaakt 
met de vormensteentjes. 

Ook puzzelen kan 
leuk zijn. De 
peuters starten 
met eenvoudige 
inlegpuzzels en 
de oudere 
kleuters gaan al 
aan de slag met 
echte legpuzzels. 



 

 

 

 

 

We maakten al een eerste kunstwerkje deze week. Met 
noppersfolie en verf maakten we een mooie afdruk om een 

eigen bijenkorf te maken. Hier komt de foto van ons gezin in. 
Deze korfjes zullen een plaats krijgen in onze klas. Zo kunnen 

de bijtjes steeds een houvast hebben om even naar terug te 
grijpen als ze het nodig hebben. 



 

 

We gingen ook al 
actief aan de slag 
op de speelplaats. 
Sommige genoten 
samen op onze 
fietsen, gingen 
alleen met de step 
op stap of namen 
de bus naar 
plopsaland  

Met een bal speel je 
best samen. Al 

moeten we dan nog 
leren om onze 

ballen te delen. Een 
leuke oefening voor 

onze kleinste 
kapoentjes. 

Wat kan je 
allemaal met een 
hoepel doen? Je 

kan erdoor 
stappen, ermee 

rollen en zelfs mee 
gooien. 



 

 

 

 

 

Maar onze speelplaats zit vol leuke spelmogelijkheden. 
Wij ontdekten alvast de zandbak en ook in de 

buitenkeuken werden al lekkere taarten gebakken. 



 

 

Onze school heeft 
niet 1 maar 2 

leuke speelruimtes 
buiten. De 

speelplaats van de 
lagere school ligt 
op een prachtig 
groen domein. 

Hoog tijd om dat 
ook eens te 
verkennen. 
Klimmen, 
klauteren, 

ravotten in het 

gras,… Wat een 
plezier! 

Onze kleuterhap is 
steeds een gezellig 
moment waarbij we 
even tot rust komen. 

Samen eten rond onze 
fruitschotel is steeds 

een plezier!  

Heeft iemand zin om 
onze klas te voorzien 

van gesneden fruit? Wij 
zijn nog op zoek naar 

enthousiaste 
(groot)ouders of 
vrijwilligers om 

hiermee te helpen. 



 

 

 

 

    

De laatste dag van 
de eerste week 

was onmiddellijk 
een feestdag. Onze 
klaspop Otto was 

jarig. Speciaal 
voor zijn 

verjaardag 
maakten wij 

samen heerlijke 
pannenkoeken. 
Samen koken is 
toch steeds heel 

gezellig!  

In de namiddag was het dan tijd om echt feest te vieren. We dansten 
de polonaise, Otto mocht zijn wensen kiezen en we genoten van onze 
zelfgemaakte pannenkoeken. Joepie! Was het maar elke dag feest  



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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

Normaal komen hier enkele foto’s van ons leefboek van de bijtjesgroep. Het leefboek is een 

schriftelijke neerslag gemaakt door jullie bijtjes. Wat vonden jullie kapoenen belangrijk om te vertellen? 

Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij? … Maar omdat wij ons onthaal en onze 

kringen opbouwen kwam dit nog niet aan bod in deze eerste week. Vanaf volgende week gaan wij 

daar rustig mee van start. Iets om naar uit te kijken. 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Woensdag 8 september: eerste boerderijbezoek met alle kleutergroepen  

 Vrijdag 10 september: kinderfuif en oudercafé vriendenkring  

 Zondag 12 september: markt met LEF – ontbijt in de kerk  

 Vrijdag 17 september: strapdag 

 

Een warme oproep: 

 Wij zijn nog op zoek naar vrijwillige schil(groot)ouders. Geef gerust een seintje indien je 

interesse hebt. 

 Ik mocht nog niet van alle bijtjes een gezinsfoto ontvangen. Wij hangen deze graag op in de 

klas aan onze korfjesmuur. Zo kunnen de bijtjes steeds even kijken naar mama, papa, broer of 

zus wanneer ze daar behoefte aan hebben. Ik ontvang deze foto’s graag via mail: 

bijtjesgroep@dedorpsparel.be  

Het eerste 
voorleesmoment 

van het jaar… 
Wat is dat toch 

leuk. Lekker 
dicht en gezellig 
bij elkaar op de 

mat of op de 
bankjes. De 

verwondering op 
hun gezichtjes. 

Het is steeds een 
moment om te 

koesteren. 
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