
Project kriebelbeestjes  

Tijdens ons project zijn we helemaal in de ban van regenwormen en rupsen. Zou ons centraal boek ‘Rupsje 

nooit genoeg’ daar voor iets tussen zitten? Kijken jullie even mee? 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Het boek ‘Rupsje 
nooit genoeg’ vertelt 

heel mooi de 
levenscyclus van 

een rups tot vlinder. 
In de grote groep 

maakten we hiervan 
samen een 

stappenplan. De 
eerste kleuters 

gingen daarna aan 
de slag om dit ook 
zelfstandig eens te 

proberen. 
Schitterend werk 
lieve vriendjes! 



 

 

 

 

Wat leuk om de eerste 
kleuters te zien 

genieten van hun 
eerste bingo spelletje. 

Ze waren zo 
enthousiast dat dit ook 

voor de peuters een 
motivatie was om het 
eens in kleine groep te 
proberen. Mooi om te 
zien hoe de oudste uit 
onze groep de kleinste 

meegenomen hebben om 
dit aan te leren. 

Chapeau! 

Ons verhaal rond 
rupsje nooit 

genoeg kreeg ook 
vorm op de 

tablets. In deze 
app mochten de 

kapoenen de rups 
voorzien van 

genoeg eten tot ze 
een vlinder werd. 



 

 

 

 

Hebben we een 
streepje zon gezien? 

Dan trekken we 
natuurlijk naar 
buiten. Waarom 

tekenen op papier 
als we dat ook eens 
met krijt kunnen 
doen. En moet ons 

project aanspreken… 
Er kwamen heel wat 

mooie rupsen en 
andere 

kriebeldiertjes  
tevoorschijn. 

 

Met een 
dobbelspelletje laten 

we de kleine rups 
blaadjes opeten tot 
ze bij de grote rups 

komt. Ook de nieuwe 
peuters telden al 

flink mee. 



 

 

 

 

 

Tijdens ons bezoek 
aan het lager gingen 
wij ook even graven 

op zoek naar 
regenwormen. In de 

klas hebben wij 
vervolgens een 
wormenhotel 

gemaakt.  

 

Dinsdag kregen wij 
de uitnodiging om de 
talentenshow van de 

vossen- en 
wolvengroep te gaan 
bekijken. En wat een 
talent zit er in onze 
school! Wij kregen 
een voorstelling 
rond fotografie, 
voetbal, dansen, 

toneel en 
modelbouwkunst. 

Dikke pluim voor de 
oudste kinderen van 
onze school. Dit was 

heel mooi. 

 



 

 

 

Op woensdag deden we een 
drama/bewegingsverhaal 
samen met de uiltjesgroep. 
Wat is het heerlijk 
vertoeven in onze grote 
buitenkring. 

Iedere dag moeten 
wij nu onze 

regenwormen 
verzorgen. Tijdens 
het bespreken hoe 
we dit zouden doen  

maakten we hiervan 
een mindmap. Ons 

hotel kreeg een 
plekje op onze 
projecttafel. 

De kapoenen hopen 
al stiekem op baby 

wormen  

 



 

 

 

Enkele eerste 
kleuters mochten 

samen met de uiltjes 
oefenen rond de 

getalbeelden, cijfers 
en de begrippen 'meer' 

en 'minder'. Flinke 

werkers!  

 

Ook onze 
zakjestijd zit vol 
kriebelbeestjes. 

Bij deze spelletjes 
staat tellen 

centraal.  

 

 



 

 

Geen yoga 
deze week 
maar wel 
Sherborn.  

We kwamen 
tot rust 
tijdens 
enkele 

Sherborne 
oefeningen: 

ons 
klein/groot 

maken, 
rollen op de 

mat, 
genieten op 

de mat 
terwijl de 
begeleider 
ermee rond 

sleept, ...  

Wat was er veel wind de afgelopen 
dagen! De bijtjes gingen dit 

waarnemen op de speelplaats met 

gekleurde slingers.  



 

 

    

 

Vrijdag was het de 
nationale pyjamadag 
van Bednet. Wat was 
het gezellig en knus in 
onze pyjama op school. 

 



 

Hiep hiep hoera!!! Er is er eentje jarig.  Irene werd donderdag 11 maart 4 jaar! Hiep hiep hoera! We 

maakten er een heus feest van: de polonaise dansen, een speelgoedje kiezen, geschminkt worden, 

genieten van een vuurwerk en smullen van een lekker traktaat!  

 

 

Het thema van de 
pyjamadag was 'dromen'. Dus 

gingen we eens nadenken 
over wat we nu graag 

dromen: over lammetjes, 
Elsa van Frozen, 

dinosaurussen, prinsessen, ... 



Deze week hadden we terug enkele kleine gelukjes. Genieten jullie even mee? 

       

 

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?                                                                                                      

 Maandagnamiddag 15 maart: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Maandagnamiddag 29 maart: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

Schoolbrede afspraken: 

 Naast de afspraken die we in onze eigen groep maken, werken wij ook steeds naar een 

schoolbrede afspraak toe.   

 


