
Project ‘Ik voel me niet lekker’ 

In deze laatste week voor de vakantie hebben wij ons project nog wat verder uitgediept. Zo bracht het 

bezoek van een vroedvrouw (mammie van Samuel) en een echte baby terug heel wat aandacht naar het 

zorgen voor elkaar naar boven. Mooi om te zien én ideaal om even in de kijker te zetten tijdens onze 

week tegen pesten. Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Jaargang 2 Editie nr 21 

Er was op maandag nog 
heel wat te doen rond de 
storm van vrijdag. We 
maakten eerst wat tijd 
vrij om hierover te 
spreken in de kring. 
Waarom moesten we 
vrijdag vroeger naar 
huis? Waren we bang? 
Wat kan wind allemaal 
doen?  Alle kinderen 
vertelden vol 
enthousiasme hun 
verhaal en ervaring en 
we keken nog naar een 
filmpje over de storm. 
Wat vonden ze het nog 
steeds spannend.                                                    



 

 

 

Gelukkig ging de 
wind 
maandagnamiddag 
liggen en kon ons 
muzisch moment met 
de uiltjesgroep nog 
buiten doorgaan.  

Tijdens onze les 
natuurbeleving 
gingen we op zoek 
naar gaatjes van 
dieren in de 
natuur. Welke 
dieren maken 
gaatjes? Hoe doen 
ze dat? Waarom 
doen ze dat? Het 
verhaal ‘Rupsje 
nooit genoeg’ gaf 
ons een inkijk in 
hoe een rups te 
werk gaat. 



 

Dinsdag was een hoogdag in onze groep. De mammie 
van Samuel kwam op bezoek. Zij is vroedvrouw en 
bracht een echte baby mee om te verzorgen in de 
bijtjesgroep. Wat waren ze enthousiast. Bedankt aan 
de mammie van Samuel!                                         



 

 

Natuurlijk bracht het 
bezoek heel wat teweeg 
in onze groep. Dus 
maakten we een heuse 
verzorgingshoek voor 
baby’s. Ons ziekenhuis 
kreeg dus een 
materniteitsafdeling                                        

Water is gezond. Dat 
vertellen wij 
dagelijks tegen onze 
bijtjes in de klas. We 
speelden daarom een 
begrippenspel met 
water. Is het glas vol 
of leeg?                                        



 

 

 

 

 

 

 

Fedra kwam deze 
week even langs in 
onze groep. Ze bracht 
een activiteit rond 
onze week tegen 
pesten. Met Otto las 
ze een verhaal van 
Rikki voor. 

De laatste dag voor de vakantie mochten alle 
kapoenen verkleed naar school komen. Wat zagen 

onze bijtjes er schattig uit. 



 

 

 

 

Sporten gaat dubbel 
zo goed als je een 
superheld, een 
ridder, een politie-
agent of een prinses 
bent.  

Een leuke 
groepsfoto 
mag niet 
ontbreken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Met een heuse kinderfuif werd onze 
week afgesloten. Een perfecte afsluiter 
voor de vakantie. 



Hiep hiep hoera!!!  Onze lieve Auguste werd 4 jaar. Auguste werd een heuse dino en we vierden de 

hele dag feest met een verjaardagsfilmpje, vuurwerkje 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? 

 GENIET VAN DE VAKANTIE 

 


