
Projectvrije week 

Na een vakantie starten wij traditioneel steeds met een projectvrije week. Even de kleuters terug laten 

wennen aan de groep en nieuwe kindjes verwelkomen in ons gezellig nestje.  Daar nemen we graag de 

tijd voor. Tijdens deze projectvrije weken staat steeds ook een thema van onze schrijfdansmethode 

‘Krullenbol’ centraal. Deze keer werken we rond feest en we trekken dit door naar onze kringmomenten 

en alles wat we doen. Vanaf deze week kijken we ook al uit naar het schoolfeest dat net na de 

paasvakantie valt. Rustig aan beginnen we met de eerste voorbereidingen. Spannend! Kijken jullie even 

mee naar onze avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Op een schoolfeest 
willen wij natuurlijk 
onszelf even laten zien. 
Van de werkgroep feest 
kregen we de uitdaging 
om een heuse fanfare te 
maken. Een uitdaging 
die we graag aannemen. 
Samen maakten we de 
keuzen om 2 liedjes te 
brengen. Benieuwd? Zet 
zaterdag 23 april dan 
zeker in je agenda  



 

 

 

Vanaf deze week 
gaan de 1ste kleuters 
2x per week een 
uurtje meespelen in 
de groep van de roze 
uiltjes. Zo kunnen zij 
alvast al even 
wennen aan hun 
groepje van volgend 
schooljaar. 

We vieren feest met 
slingers en confetti 
en dat staat ook 
centraal in onze 
schrijfdansactiviteit. 
Deze keer doen we 
schrijfdans met krijt 
aan de muur. Wat 
leuk! 



 

 

 

En tijdens een 
verwerking op papier 
in de klas mochten we 
ook slingers en confetti 
zelf tekenen. Een 
eerste oefening op de 
voorbereidende 
schrijfvaardigheden.                                      

En het inspireerde 
zelfs de peuters. 
Terwijl de eerste 
kleuters slingers en 
confetti tekenden 
gingen zij in een 
groepswerk aan de 
slag. Mooi om te zien!                                        



 

 

 

We kregen maar niet 
genoeg van tekenen 
deze week. Ook 
buiten in het 
zonnetje gingen de 
bijtjes lustig met de 
krijtjes aan de slag. 

Deze week hebben we 
ook de eerste stap 
gezet om ons 
optreden op het 
schoolfeest extra 
kleur te geven. De 
eerste kleuters 
oefenden hierbij 
extra op de fijne 
motoriek. 



 

 

 

Deze week werd de 
knikkerbaan eens 
bovengehaald. De 
kleuters moesten 
deze zelf in elkaar 
puzzelen.  Een echte 
uitdaging. Maar zo 
leuk om te zien hoe 
enthousiast ze aan de 
slag gingen. Er 
werden zelfs met de 
kartonnen buizen 
nog extra banen 
aangebracht. 

De warme steentjes 
kwamen ondanks de 
vele zon deze week 
toch nog goed van 
pas. Nog even 
ontspannen na een 
koude ochtendzon. 
Wat doen ze deze 
relaxatiemomenten 
al goed.  



 

 

Aan het begin van de 
week vertelden we in 
een kringgesprek 
over onze vakantie. 
Wat hadden we 
gedaan? Wat vonden 
we leuk? Enkele 
leuke ideetjes stopten 
we in onze 
slazwierder en elke 
dag bespraken we 
een woord hieruit. 
Leuk om te zien hoe 
hieruit langzaam een 
project tot stand 
komt. 

Ik liet onze ideetjes tot 
leven komen en zo kreeg 
ons volgende project 
langzaam vorm. We 
stellen je met trots ons 
volgende project voor: 

DE LENTESCHOONMAAK 

 



 

 

 

Tijdens onze les 
natuurbeleving gingen 
we op zoek naar de 
ontluikende lente. We 
vonden heel wat kleuren 
terug in de natuur. Maar 
stonden ook even stil bij 
de ontluikende knoppen 
aan de bomen, het nieuwe 

leven,… We vonden zelfs 
een jonge scheut van een 
hazelaar die we 
meebrachten naar school 
om later zelf terug uit te 
planten. 



 

 

 

 

 

Wat een heerlijk zonnetje deze week. 
Donderdagnamiddag trokken we daarom samen met 
de uiltjesgroep naar de groene speelruimte van het 
lager. Daar genoten we in de zon van onze 
bellenblazers en mochten we ons uitleven in het 
zand, klommen we naar hoge hoogtes en trokken we 
op avontuur. HEERLIJK!!! 



 



 

 

 

 

    

 

 

We sloten deze week af 
met onze pyjamadag. 
Hierbij denken we aan 
de kinderen die niet het 
geluk hebben om 
dagelijks naar school te 
kunnen door een ziekte.  

En net op vrijdag 
vernamen we dat onze 
Anna even aan moest 
sterken in het 
ziekenhuis. Hoog tijd om 
bednet even aan de 
levende lijve te leren 
kennen. We hopen dat 
onze Anna snel terug bij 
ons is. 



 

 

 

 

We starten onze pyjama 
dag sportief met de hele 
school samen. Lekker 
dansen om goed wakker 
te worden. 

En de bijtjes gingen nog 
wat meer sportief aan 
de slag. We speelden 
samen een balspel.  



Deze week kregen we er een nieuw kapoentje bij in de bijtjesgroep. Peuter Mon vond heel snel zijn 

plekje en werd in een mum van tijd de beste vriend van iedereen. Welkom lieve Mon! 

 

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? 

 Vrijdag 1 april: grootouderfeest (verder info volgt via Gimme) 

 Zaterdag 23 april: schoolfeest (verdere info volgt via Gimme) 

 


