
Projectvrij + eendjesproject 

Na een vakantie starten wij steeds met een mooie lei. Zonder project dus maar dat wil niet zeggen dat wij 

niet veel doen. Wij verkennen terug de klas, krijgen weer voeling met de groep en de afspraken en we 

gaan samen op zoek naar interesses. Van hieruit groeien onze projecten. Soms duurt het even voor we 

een project kunnen opstarten maar soms gaat dat ook heel snel. En zo gebeurde het deze week dat wij al 

na 3 dagen ons eendjesproject mochten opstarten. Wat een heerlijke bende bezige bijtjes! 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Deze week vonden 
we iedere ochtend 
(tot woensdag) een 

groot ei op de 
speelplaats. De 

bijtjes namen ieder 
eitje even mee naar 
de klas. We bekeken 

even van dichtbij 
wat erin zat en wat 
we daarmee kunnen 
doen. Wie zou dat ei 
er gelegd hebben? 
Waarom zitten er 
slingers of blokjes 
in? De spanning 
werd opgebouwd 

naar de grote 
onthulling op 

woensdag. 



 

 

Woensdag gingen we 
tijdens de 

buitenspeeldag op 
zoektocht naar een 

schat. Want in het grote 
ei vonden we die 

ochtend een schatkaart. 
De schatkaart bracht 

ons naar de eindlocatie 
maar onderweg kregen 

we nog heel wat 
opdrachten. 

1. Bouw een toren 
met blokken. 

2. Teken je 
droomschool. 

3. Stap met toeters 
en bellen naar de 
locatie van onze 
‘schat’. 

En wat een 

schat… we vonden 
een heerlijk 

grasveld waar we 
languit in gingen 
liggen, springen 
en dansen. Om 

daarna van Ine en 
alle begeleiders te 
horen dat we hier 

onze nieuwe 
school zouden 

bouwen. Wat een 
nieuws!  



 

 

Hoog tijd om het glas te heffen op 
dit fantastische nieuws.  Samen 

met de hele school klinken we met 
kinderchampagne en smullen we 
van popcorn, druifjes, kaasjes en 
tomaatjes. Wat een plezier! We 
kijken nu al uit naar schooljaar 

2022/2023 

Maar tot die tijd 
blijven we nog 

gezellig even in onze 
bijtjesklas. Deze 

vakantie hebben wij 
een mooie boomhut 
op de kop kunnen 

tikken. Deze kreeg 
een plaats in onze 
klas en doet dienst 

als snoezelhoek 
(boven) en gezellige 

boekenhoek 
(beneden). Wat 

waren ze 
enthousiast. 



 

 

Deze week gingen 
we ook al creatief 

aan de slag om 
onze mama’s te 
verrassen. Met 
verschillende 

technieken 
kwamen wij al tot 

prachtige 
resultaten. Nog 

even geduld 
mama  



 

 

 

 

 

Mijn kleine  

Na het lezen van 
het boekje ‘Mijn 
kleine eend’ van 
Zuni waren de 

kapoenen volledig 
in de ban van het 
kleine eendje. En 

zo werd ons 
project opgestart. 

Eendjes, 
eendjes 

overal. Ook 
buiten 

tijdens een 
telspelletje. 



 

 

 

 

 

 

 

         

Donderdag werd 
de klas 

omgetoverd in een 
eendjesparadijs. 
De tafel voor de 

zakjestijd werd in 
afwachting van 
onze individuele 

werkjes even 
omgetoverd tot 
projecttafel om 

vrij te spelen met 
de materialen. 

Mooi en 
verrassend om te 

zien hoe de 
kapoenen hiermee 

aan de slag 
gingen.  

Ook in de andere hoeken gingen we met eendjes aan de slag. We 
maakten puzzels met eendjes en gingen ook voor de eerste keer 
aan de slag met strijkparels. Met de maxi versie en een sjabloon 

van een eendje lukte het de bijtjes als heel goed om deze te 
maken. Een uitstekende oefening op techniek en fijne motoriek. 



 

 

 

Maar de hoek met 
het meeste succes 
was toch wel onze 

waterbak met 
eendjes. Deze week 

mochten de 
kapoenen vrij 

eendjes vangen. 
Vanaf volgende 

week voegen we hier 
extra verdieping aan 
toe. Wat een plezier. 

Ook Otto ging 
helemaal overstag 

voor dit leuke 
project. Hij doste 

zich voor de 
gelegenheid 

helemaal uit in 
een eendenpak. Hij 
mocht even mee in 
de boekenhoek en 
wat werd er daar 
veel geknuffeld.  



 

 

 

 

Maar er werd niet 
alleen gespeeld in 

onze bijtjesklas. 
We genoten ook 

van het zonnetje 
en het mooie weer. 
Al was ons project 
nooit ver weg uit 
onze gedachten. 



 

 

Wat zouden de 
bijtjes hier aan 

het voorbereiden 
zijn? Hm, zou dat 

nog een 
verrassing voor 

mama zijn?  

Als echte eendjes 
volgden we een 
buitenparcours, 

maar wat moesten 
we oppassen dat 

we niet in het 
water vielen. 



Deze afgelopen vakantieperiode waren twee parels van bijtes jarig. Onze Amar werd 3 jaar en ook 

begeleider Lieve werd een jaartje ouder. Ze mochten allebei enkele wensen kiezen. En tot groot plezier 

mochten alle bijtjes helpen om Lieve te schminken (of toch haar armen ). 

         

 

Deze week hadden we heel wat kleine gelukjes. Genieten jullie even mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de paaspauze 
werden er bloemetjes 
geplant en gezaaid 
maar ook groentjes 

kregen een plaats in 
ons klein 

moestuintje. 
Natuurlijk vraagt 

dit wat onderhoud en 
daar staan de bijtjes 

graag voor in. 



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?                                                                                                      

 Maandagvoormiddag 26 april: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Donderdagvoormiddag 29 april: bezoek van de peuters uit kinderdagverblijf Ekoala aan onze 

bijtjesgroep. 

Schoolbrede afspraken: 

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

schoolbrede afspraak toe.   



 


