
Project ‘Ik voel me niet lekker’ 

Omdat de bijtjes vorige week aangegeven hadden dat ze in het project nog meer willen werken rond 

het luisteren naar ons lichaam gingen we deze week aan de slag rond onze zintuigen. Op maandag 

stond kijken centraal. Op dinsdag gingen we op de tast met handen en voeten. Op woensdag mochten 

we ruiken in de natuur. Op donderdag luisterden we naar de wind samen met onze stagiaire Julie en op 

vrijdag stond proeven op het programma. Wat hadden we weer leuke avonturen. Kijken jullie even mee? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Vanuit de huishoek 
groeide de interesse 
voor het eigen lichaam. 
Een dokter moet goed 
luisteren en kijken om 
te weten wat er aan de 
hand is met zijn/haar 

patiënt. Trots dat onze 
kleine bijtjes deze link 
al kunnen leggen.                                                      



 

 

 

Kunnen we elkaar 
schilderen? Ja hoor. 
We kijken goed naar 
het kindje achter de 
folie en gaan dan 
aan de slag.  

Maar we kijken 
ook even naar 
onszelf. We 
maakten op een 
spiegel een 
tekening van ons 
eigen gezicht. 



 

 

 

Ook onze zakjestijd 
stond in teken van 
onze zintuigen. 
Kunnen we kleuren 
herkennen? De juiste 
potjes vullen door de 
juiste druppelaars te 
gebruiken?                                          

Om te puzzelen of 
ruimtelijke figuren 
na te leggen moeten 
we goed kijken naar 
de prenten.                                         

We ontdekten 
spelenderwijs 
magnetisme met 
magnetische chips op 
de lichtbak.                                         



      

 

 

Dinsdag stond tasten centraal. Met een heus werkstation 
met sensorische bakken gingen we aan de slag. Woelen 
door gekleurde pasta, scheppen met fleurige rijst of aan de 
slag gaan met kinetisch zand. Wat een betrokkenheid bij 
onze kapoenen. 



 

 Voelen doe je niet alleen met je handen. Je kan ook ervaren 
door je voeten te gebruiken. Met reuzegrote vellen papier, 
heel wat verf, blote voeten en beentjes en leuke muziek 
kwam een prachtig schilderij tot stand. Wat een heerlijke 
activiteit was dit. Het plezier kon niet op! 

 



 

 

Tijdens een 
kringgesprek kwam 
het aan bod hoe 
heerlijk het is als je 
mama of papa over je 
rug wrijft als je ziek 
bent. Een aanraking 
kan zoveel deugd 
doen. Voor onze 
jongste kapoentjes is 
het een hele oefening 
om aanrakingen of 
nabijheid van een 
vriendje te leren 
aanvaarden. We 
oefenden hierop met 
onze warme 
lavastenen. Wat een 
mooi en zorgend 
moment. 

Elkaar leren 
vertrouwen en 
genieten van de 
golvende bewegingen 
die je klasgenoten 
maken. Wat een mooie 
activiteit met onze 
ballonnenmatras.  



 

 

Stagiaire Julie 
kwam even 
proeven van onze 
ervaringsgerichte 
visie en visie op 
outdoor. Ze mocht 
ook zelf een 
activiteit 
uitwerken en koos 
een activiteit om 
wind te ervaren. 
Met deze 
winderige dagen 
was dat ideaal.                                                   

Na de activiteit 
van Julie hadden 
we nog even de 
tijd om ons uit te 
leven op het 
speelterrein van 
het lager.                                                    



 

 

Bij het proefspel 
trokken de bijtjes 
de gekste bekken. 
We legden de focus 
op wat er zoet-
zuur en zacht-
hard was. 

Tijdens onze les 
natuurbeleving 
gingen we op zoek 
naar geurende 
dingen in de 
natuur. Modder, 
de eerste bloemen, 
de rottende 
bladeren, 

takken,… Wat 
waren de kinderen 
enthousiast. Ik ben 
benieuwd of ze de 
verschillen zullen 
ontdekken als we 
deze tocht later in 
de lente nog eens 
herhalen. 



 

Bedankt aan stagiaire Julie voor de warme knuffels, de voorleesmomentjes en het speelplezier met de 

kapoenen.  

 

Laarsjes aan en 
een hele hoop 
plassen en water. 

Hmmm… dat lijkt 
me een echte 
leerkans voor onze 
kapoenen. Mogen 
we echt eens 
stappen en 
springen door de 
plassen? Wat 
waren ze blij om 
dit eens te mogen 
doen.  



Hiep hiep hoera!!!  Onze lieve Sarah werd 3 jaar. We vierden de hele dag feest met ballonnen, 

verjaardagsfilmpjes, vuurwerkjes en cadeautjes. Wat hadden we plezier! 

 

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? 

 Maandag 21 februari: het kleuterrapportje via mail. 

 22 & 23 februari: oudercontacten.  

 Vrijdag 25 februari: we mogen verkleed naar school komen. 

 


