
De eerste schooldag 

 

De eerste dag van het nieuwe schooljaar hebben wij heel 

gezellig ingezet.  Na de startactiviteit met de rest van de 

klassen hebben wij in ons eigen klasje heerlijk genoten van 

een lekker ontbijt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het hoog tijd om de nieuwe 

gezichtjes wat beter te leren kennen.  Lucas 

(1ste kleuter), Auguste en Maria (peuters) 

voelden zich al heel snel thuis in ons warm 

nestje.  Aan klaspop Otto vertelden ze vol 

trots hun naam en ze mochten ook een 

eigen symbooltje kiezen. 

 

    

Wees een vlieg  
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De rest van de dag mochten we lekker nieuwsgierig alle nieuwe dingen ontdekken.  De heringerichte 

klas, de speelplaats, de “land art” van de oudere klasgroepen,… het had allemaal veel bijval.  Genieten 

jullie even mee? 

 



We sluiten deze mooie eerste dag af met een groepsfoto (1ste kleuter Elias was afwezig).  Welkom aan 

alle bijtjes!  We maken er samen een gezellig jaar vol knotsgekke avonturen van.  

 

 

De rest van de week… 

Op woensdag zullen wij na de speeltijd steeds een muzische activiteit 

doen met de uiltjesgroep.  We zijn deze eerste woensdag gestart met een 

heuse zangstonde.  Wat was dat leuk.  De kleuters brachten zelf heel veel 

liederen aan en er werd uit volle borst meegezongen.  Volgende week 

een stukje drama?  Een poppenkast? Een tiktak activiteit?  We zullen zien ;) 



Onze kinderyoga geeft alle bijtjes de 

gelegenheid om op een plezierige manier 

aan lichaamsbeweging te doen.  We tonen 

hierbij extra respect voor onze eigen grenzen 

én ook die van de anderen.  Bij de yoga 

leren de kinderen ook dat het OK is om 

helemaal jezelf te zijn.  De bewegingen zijn 

natuurlijk en helemaal eigen aan ieder kind.  

Maar het is vooral heel leuk! 

 

 

Vanaf volgende week zullen wij telkens op 

maandagnamiddag op natuurbeleving gaan 

met de uiltjesgroep.  We gaan hiervoor heel 

vaak op uitstap in het dorp.  Dat wil zeggen 

dat ook de bijtjes goed de regels in het 

verkeer moeten kennen.  Het is niet altijd 

even eenvoudig om per twee in de rij te 

stappen.  Hoog tijd om dit even te oefenen.  

Met een touw stapten we langs een parcours 

tot aan het tennisplein.  Uiteraard was er nog 

wat tijd om even te ravotten op het 

speelpleintje.  Wat een heerlijke tijd!  

 

 

 

 

 

 

 



Op vrijdagvoormiddag sporten we in de grote zaal. 

De bijtjes mochten na het opwarmingslied de 

verschillende bewegingshoeken ontdekken. 

Springen van hoepel tot hoepel of op de 

trampoline, experimenteren met goocheldoekjes, 

sluipen door de kruiptunnel en op de bank, gooien 

en vangen met ballen en ballonnen. Er was heel 

wat enthousiasme!  

 

 

 

 

We leerden de ritueelliedjes beter kennen aan de 

hand van een spel met de dobbelsteen. De prent 

vertelde ons welk lied we moesten zingen bijv. het 

goedemorgen- of opruimlied. Zingen jullie mee? “We 

ruimen op, de klas staat op zijn kop …”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naast al deze leuke activiteiten hadden we 

natuurlijk ook heel wat plezier in de hoeken.  

Kijken jullie even mee naar de mooiste kiekjes 

hiervan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zullen ons klasnieuws steeds afsluiten met het leefboek van de bijtjes.  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?  

 16 september: dag van de sportclub  

 18 september: strapdag  

 24 september: schoolreis kleuter en lager  

 25 september: facultatieve vrije dag  geen school  

 

 


