
Eendjesproject 

Eendjes, eendjes, eendjes. Overal eendjes rond ons heen. Wat een heerlijk project is dit. Onze enthousiaste 

bijtjes gingen deze week weer flink aan de slag met allerlei telspelletjes, mooie verhalen, 

kringgesprekken, …  Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Centraal in dit 
project staat dit 

boek. Het boek gaat 
over een eend die 
een ei vindt en dit 
gaat uitbroeden. 

Alleen komt er geen 
eendenkuiken uit 

maar wel een ander 
vreemd wezen. Het 
verhaal heeft een 
mooie boodschap 

over de diepe liefde 
die een mama voelt 

voor haar kind. 
Ideaal naar 

moederdag toe  

En dit boek was ook 
meteen de start van 
onze week maar ook 
van ons bezoek aan 
dorpsboerderij Nest. 



 

 

Net als in ons boek 
gaan wij als 
moedereend 
verzorgende taken voor 
de diertjes opnemen. 
Eten geven, knuffelen, 

aaien,… Wat een 
heerlijke tijd beleefden 
we tussen de diertjes. 

Maar niet alleen 
tussen de dieren 

voelen we ons 
opperbest. De 

boerderij heeft 
heel wat 

leerkansen voor 
de kapoenen. We 
gaan klimmen en 
klauteren, gaan 
‘cement’ maken 

met water en 

zand, … Wat een 
ongelofelijke 

meerwaarde zijn 
deze bezoeken 

toch. 



 

 

Tijdens één van onze 
kringgesprekken vertelde een 

kindje over het sprookje van het 
lelijke eendje. En ik kende dat 

sprookje als symfonisch 
verhaal. Hoog tijd om dit 

muzikaal verhaal even met de 
kapoenen te delen. Ze waren 
even ondersteboven van het 

verhaal en vonden het zo zielig 
voor het eendje. Zo’n kans laten 
we niet liggen en er volgde een 
kringgesprek over lief zijn voor 

elkaar.  

Hoe goed kennen we onze kleurtjes? Deze keer mochten 
alle eerste kleuters met minimale instructie aan de 
slag. Ze kregen enkel te horen dat de diertjes aan de 

rechterkant ook een juiste kleur moesten krijgen. Leuk 
om te zien dat ze zo enthousiast aan de slag gingen. 



 

 

Tijdens een 
kringmoment 

gingen we even de 
eend in detail 
bekijken. Wat 

weten we al? Wat 
willen we nog 

weten? Het kwam 
allemaal op ons 
bord te staan. 

Omdat donderdag 
het yogamoment niet 
kon doorgaan gingen 
we dinsdag al even 

sporten in een 
bewegingsomloop op 
de speelplaats. Zon, 
buiten ravotten en 

klimmen… een top 
combinatie! 



 

 

Tijdens ons 
muzisch moment 

samen met de 
uiltjes op 

woensdag leerden 
we hoe we onze 
fantasie moeten 
gebruiken. Wat 
hadden we weer 

plezier. 

Even opwarmen na 
de regen met onze 

warmtestenen 
bracht een gesprek 

op gang over de 
warmte voor onze 

mama’s. We mochten 
elk om beurt iets 

lief over onze mama 
vertellen en de 

steen bij mama eend 
leggen. Soms kreeg 
mama eend zelfs 
een spontane kus. 

Wat een lieve bijtjes 
toch ª 



 

 

 

 

 

 

 

Met het draairad 
speelden we een 
telspel. Ook de 

begrippen 
bijleggen/ 
wegnemen 

kwamen aan bod. 
Vanaf volgende 
week spelen we 

dit spel 
zelfstandig 
tijdens de 
zakjestijd.  

Deze week kwamen wij vaak 
even tot rust met onze dansende 

eendjes. Deze speciale 
muziekdoos laat de kinderen in 
onze drukke dagen even weer 
tot zichzelf komen. Wat een 

mooie momenten zijn dit. 



         

 

 

In de bouwhoek 
gingen we aan de 

slag om grote 
vijvers en nesten 
te bouwen voor 

onze eendjes. Mooi 
om te zien hoe 

sommige kinderen 
zelfs overdekte 
nestjes gingen 

bouwen voor die 
arme eendjes die 

anders nat zouden 
worden. Heerlijk 

die fantasie. 

De grote bijtjes 
schreven zelf hun 

naam op het 
gedichtje voor 

mama. Dit met een 

voorbeeldje  op de 
lichtbak. 



 

 

We oefenden deze 
keer ons gedichtje 

voor mama met 
bewegingen. Zijn 

jullie ook zo 
benieuwd? 

We maakten 
een 

stoelenkring 
buiten en 
deden de 
'eenden 

dans'. Als we 
muziek 

hoorden, 
gaven we de 
knuffeleend 
door. Als de 

muziek 
stopte mocht 

de kleuter 
de eend 

verstoppen. 
Wat 

spannend!  



 

 

 

 

 

       

In een groep met de 
uiltjes gingen we aan 

de slag met een 
telmemory. 

Donderdag bracht duurzaam kinderdagverblijf Ekoala een bezoek aan onze school. 
De bijtjes zorgden ondanks het gure weer toch voor een warme ontvangst. We keken 

eerst gezellig samen onder de tent naar een tiktak voorstelling. Daarna gingen we in 
kleine groepjes op bezoek in de klas met Emmy. De andere groep mocht samen met 

Céline een zaadje planten die de kindjes van Ekoala dan mee naar huis mochten 
nemen. Wat een leuke voormiddag en zeker voor herhaling vatbaar. 



Deze week mochten we ook een nieuw bijtje verwelkomen. Lieve Anna stapte maandag ons groepje 

binnen en het was alsof ze er al de hele tijd bijhoorde. Wat zijn we blij met jou erbij! 

 

 

Ook deze week zat weer vol kleine gelukjes. Kleine glimlachjes die ons hart verwarmen. Genieten jullie 

even mee? 

     

 

 

 

In de boomhut of onder 
het bladerdak van de 

boom. Gezelligheid 
troef bij de nieuwe 
boomhut in de klas. 



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?                                                                                                      

 Zondag 9 mei: moederdag. 

 Maandag 10 mei: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Maandag 31 mei: 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.   

 


