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De eerste lentedag 
in onze groep = onze 
klas een frisse look 
geven. En hoe kan 
dat beter dan met 
een beetje fleurig 

groen. Met 
krultakken maken 

we een echte 
lenteboom. We 

hadden zelfs zoveel 
takken dat we nog 

een mini versie aan 
de ingang van de 

school konden 
zetten.  



Tijdens de 
hoekenwerking 

mochten de kleuters 
zelfstandig aan de slag 

gaan om een 
paasmandje te maken. 
De personages uit het 

boek ‘Lotta en de 
paashaas’ stonden 

hiervoor centraal. Een 
leuk weetje: wisten 

jullie dat wij op youtube 
een bijtjesgroep kanaal 
hebben? Hierop lees ik  
het boek van Lotta en 
de paashaas zelf voor. 
Ik maakte dit op voor 

de lockdown vorig jaar 
maar de kleuters 

vonden het heerlijk om 
het filmpje in de klas 

nog eens te bekijken. (te 
bekijken via deze link: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=mH34gXw

Yj7M) 

In onze zakjestijd 
stond puzzelen 

centraal. De 
worteltjes moesten 
in het juiste gaatje 
gestopt worden en 
de eitjes konden 

de kleuters 
volledig maken 
door de juiste 

helft te kiezen. De 
kapoenen genoten 

zo van de 
spelletjes dat ook 

de jongste 
kapoenen er zich 

eens aan 
waagden. Goed zo! 



Het boek kleuren in 
de natuur laat ons 
kennismaken met 
heel wat kleuren. 
Hoog tijd om een 

creatief beeldend 
project rond kleuren 
te koppelen aan een 
lesje techniek met 

een haardroger. We 
smelten vetkrijtjes 

met de warme lucht 
van een haardroger. 

Er kwam een 
prachtig kunstwerk 

tot stand. 

 

Het boek was ook de 
ideale aanzet voor 

een lentetocht. 
Samen gingen we op 
zoek naar de kleuren 

uit de natuur. Wat 
een enthousiasme 

voor bloemen bij de 
kapoenen. 



Uiteraard nemen we 
ook even de tijd om 
te ravotten op de 

buitenruimte in het 
speelbosje aan het 

tennisplein. Heerlijk 
genieten met de 

bijtjes! 

 

Geen warme maaltijden in de 
eetzaal? Dan maken wij het 
extra gezellig en gaan we 

picknicken op onze speelplaats. 
Wat een plezier! 



Janne uit de 
uiltjesgroep bracht 

haar kleine 
kuikentjes mee naar 
de groep. En wat een 

geluk… ze mochten 
ook eens bij ons op 

bezoek komen. 

 

Heel wat nieuw 
leven op de boerderij 
van Max. Hij bracht 
allerlei foto’s mee 

van zijn kleine 
lammetjes. 1 

lammetje had wel 
een heel speciaal 

oogje. Een 
piratenoogje zei 
Max. Waarop de 
kapoenen zich 

spontaan gingen 
afvragen of dat 

schaapje dan wel kon 
zien uit dat oogje. We 

besloten een brief 
met onze vraag te 
schrijven aan de 
ouders van Max. 

 



De bijtjes gingen 
tijdens een loopspel op 

zoek naar het 
verstopte kuiken.  

 

We kregen van 
de ouders van 
Max een brief 

met een 
antwoord op onze 
vraag: 'Kan een 

lammetje met een 
piratenoog even 
goed zien?'. We 
somden enkele 
dieren op met 

vlekjes en gingen 
ook bij onszelf op 

zoek naar 

vlekjes.  

 

 



We maakten een 
brainstorm rond ons 
geluidenspel rond de 

'lente'.  

Enkele bijtjes en 
uiltjes gingen op 

zoektocht naar de 
'halve' paaseieren. 
Wanneer we alles 

verzameld 
hadden, zochten 

we naar de 
bijhorende 
stukjes. We 

eindigden met een 
tel- en kimspel.  



Een digitaal verhaal 
ingesproken door 

Emmy? De kleuters 
vonden het best 

grappig om mij op 
het scherm én in de 
klas te zien. Je kan 
deze filmpjes nog 

terugvinden op ons 
youtube kanaal. 

Een slinger maken met Lieve 
om onze klas te versieren. 

Af en toe 
verscheen een 
groot ei in onze 
groep. Daar zat 
telkens een kleine 
verrassing of 
beloning in. Wat 
waren ze 
enthousiast 
hierover! 

 

Terug heel wat 
buitenplezier 

deze week. 



 

 




