
Project kriebelbeestjes  

De laatste week van ons project had heel wat in petto voor de kinderen. We gingen verder op 

ontdekkingstocht naar allerlei kriebelbeestjes. De grootste interesse ging vooral naar de gaatjes en 

gangetjes die rupsen en wormen maken. Een leerkans die wij niet laten liggen natuurlijk. 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 24 

In het boek van 
rupsje nooit genoeg 

eet de rups zich 
doorheen heel wat 

lekker fruit. We zien 
dan gangetjes en 

holletjes. We 
ontdekten dit ook al 

toen we 
regenwormen 
gingen zoeken. 

Tijdens ons 
boerderijbezoek 

gingen we op zoek 
naar een iets groter 

dier dat ook 
gangetjes en 

holletjes maakt. We 
hebben enkele 

kapoenen er net van 
kunnen weerhouden 

om ook niet in het 
hol van het konijn te 

kruipen  



 

 

Maar er zijn niet alleen 
konijnen te zien op de 
boerderij. De kapoenen 

gingen vol 
enthousiasme op 

onderzoek bij de dieren. 
Vooral van de 

knuffelvarkentjes 
kregen ze maar niet 

genoeg. 

Op de 
kinderboerderij 
zijn er ook nog 

heel wat 
bewegingskansen. 
Hoog tijd om ons 
uit te leven. De 

kapoenen 
geraakten de hele 

week niet 
uitgepraat over 

ons eerste 
boerderijbezoek. 
Dit smaakt naar 
meer! Bedankt 

Joke en Gust voor 
de warme 

ontvangst ª 



 

 

Ook onze zakjestijd 
stond in teken van 

gaatjes en gangetjes. 
We oefenden de fijne 

motoriek door te 
gaan rijgen en het 

rupsenspel te spelen. 
Wat een 

enthousiasme 
alweer! 

 

Ook voor de jongste 
bijtjes werd een 
leuke verrijking 

aangebracht in de 
hoeken. Stop het 

juiste balletje in het 
juiste gaatje. Een 

oefening op 
kleurenherkenning 
en groot en klein. 
Ook enkele grote 

bijtjes speelden nog 
eens enthousiast 

mee. 



 

 

 

 

 

 

 

We gingen beeldend 
aan het werk om een 
eigen insectenhotel 

te maken. Geen 
eenvoudige 

activiteit maar wel 
opperste 

concentratie bij de 
bijtjes hoor.  

Om onze activiteit 
goed te begeleiden 
maakten we zelf 

eerst een 
stappenplan. Kijken 

jullie even mee? 
Irene legt alles met 

plezier uit. 

 

Kneed een 

stukje klei tot 

het zacht is. 

Neem een 

klein stukje 

van je klei. 

Kleef het 

stukje klei op 

je potje of 

kegel. 

Duw het stukje 

klei goed vast. 

Prik gaatjes in 

de klei. 

Deze werkjes blijven nog even in onze groep. We 
willen ze namelijk nog een leuk kleurtje geven, 
vullen met stro en dan ook een plaatsje geven in 

onze nocturne. Deze nocturne zal wellicht 
omwille van de coronamaatregelen pas in 

september doorgaan. Nog even geduld dus. Maar 
het wachten zal de moeite waard zijn  



 

 

 

Wekelijks hebben wij 
op dinsdagochtend 
de luxe om met 2 
begeleiders in de 
klas te staan. Zo 

hebben we de tijd om 
ons even op te 

splitsen. Terwijl 

Céline met de jongste 
bijtjes aan de slag 
gaat, ga ik met de 
oudste aan de slag. 

We oefenen onze 
begrippen aan de 

hand van een leuk 
kringspel. 

 



 

 

 

We oefenden op 
enkele 

balvaardigheden. 

 

Op donderdag 
gingen we 

sporten in de 
turnhal in Tielt. 
We oefenden ons 

evenwicht tijdens 
een kleine 

omloop. 

 

 



 

 

 

En we gingen 
experimenteren met 

hoepels. Wat een 
plezier! 

De bijtjes maken 
met wasknijpers 

een korte of lange 
rups. 



 

 

 

Bij het stempelen 
van de rups met 
een wattenstaafje 
of een sponsje 
leren we de 
begrippen dik en 
dun. 

 

Samen met 
enkele 
uiltjes 
volgen we 
een patroon 
van drie 
kleuren en 
maken we 
een eigen 
ketting. We 
sluiten af 
met een 
telspel. 

 



 

 

Terwijl het verhaal 
'Rupsje Nooitgenoeg' 
wordt voorgelezen, 
spelen de kleuters 

het verhaal na: van 
rups naar vlinder. 

Aan de hand van 
een luister- en 

doespel herhalen we 
wat de rups 

allemaal at tijdens 

zijn avontuur.  



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? 

      

      

 

Met de bus naar de 
turnhal is altijd 

een beetje 
avontuur. 

Ook in de bouwhoek werden 
grote wormen en kleine 

holletjes gemaakt. 



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Maandagnamiddag 29 maart: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Vrijdag 2 april: lenteforum. 

Schoolbrede afspraken: 

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

schoolbrede afspraak toe.   

 


