
Eendjesproject 

Dachten jullie dat we tijdens onze 3de week in het eendjesproject niks meer te doen hadden? Nee hoor! 

We hadden nog dolle pret met ons project. Kijken jullie even mee? 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Deze week werkten 
we verder aan ons 

Moederdag 
cadeautje. Het werd 
iets waarmee onze 

mama’s even 
kunnen genieten in 

hun  

 

Want een beetje  
me-time verdient 
iedere mama toch 
wel eens nu en dan 

 

 

 



 

 

 

Op muziek laten wij 
onze eendjes zwemmen 
in de verf met 
badschuim. Speelt er 
trage muziek dan 
zwemmen de eendjes 
traag. Gaat de muziek 
snel dan zwemmen de 
eendjes ook snel. Lekker 
kliederen terwijl we ons 
laten leiden op de tonen 
van de muziek. Daarna 
maakten we nog een 
afdruk op papier. Super 
gewerkt! 

Iedere twee 
maand maken wij 
een kindtekening. 
Maar we proberen 
dit steeds in een 

ander jasje te 
steken. Deze keer 
gingen we mama 

tekenen en 
mochten we 
vervolgens  

experimenteren 
met ecolineverf op 

onze tekening. 
Wat een Prachtige 

resultaten! 



 

 

 

In de bijtjesgroep 
wordt er de hele 

dag door 
gezongen. Maar 

tijdens ieder 
project leren wij 

ook een 
themaliedje aan. 
Normaal neemt 

Céline dit voor 
haar rekening 
maar omdat zij 
deze keer het 

voortouw nam in 
het versje leerden 
we eens een liedje 

bij Emmy. 

Iedere 
dinsdagvoormiddag 

blijft Céline even bij 
de peuters in de 
klas. De eerste 

kleuters spelen dan 
een spel met Emmy 

in de grote zaal. 
Deze keer werkten 

we rond 
plaatsbegrippen en 

rangtelwoorden. 



 

 

 

Onze eendjes 
maakten er een 

warboel van. Op de 
tonen van ons 

liedje om in een rij 
te gaan staan 
deden wij net 

hetzelfde met de 
eendjes.  Maar 

niet zomaar hoor. 
Neen de eendjes 

moesten van klein 
naar groot in de 

rij zwemmen. 

In onze zakjestijd oefenden we verder op de fijne motoriek met de strijkparels 
maar ook met de dotters gingen we aan de slag. We maakten een mooi eendje 

hiermee. 



 

 

 

In de 
constructiehoek 

gingen we aan de 
slag om rond de 

eendjes een heuse 
vijver te bouwen. 

Samen 
overleggen, samen 

manipuleren, 
samen bouwen. 
Mooi hoor lieve 

vriendjes! 

Maar niet 
alleen met de 
noppers werd 
gespeeld in de 

constructiehoek. 
Ook de 

magformers 
werden ingezet 
in ons project. 
Irene maakte 

alvast een 
mooie eend en 

Roel en Auguste 
maakten zelfs 

een heuse 
broedmachine. 

Wat een 
fantasie en zin 
in ondernemen. 



 

 

 

Op de lichtbak 
gingen de 

kapoenen aan de 
slag met de kleine 
eendjes. Wat een 
mooie verhalen 
kwamen hier tot 

stand. Heerlijk om 
te zien én te horen. 

Tijdens onze 
zakjestijd gingen 
enkele kleuters 

aan de slag om te 
puzzelen met 

schaduwbeelden. 
Bij welke eend 
hoort nu welk 

schaduwbeeld? 



 

 

 

Deze week vonden 
we plots in onze 

waterbak allerlei 
rommel tussen de 

eendjes. Er zat 
zelfs een eendje 
gevangen in een 
net. Hoe is dat 
daar gekomen? 

Wat zijn de 
gevolgen voor de 

eendjes? Hoe 
kunnen we dat 
oplossen? Hoog 

tijd om hier even 
dieper op in te 

gaan. 

In de kring legden 
we alles vast op 

ons bord. Maar we 
keken ook naar 
een filmpje via 
karrewiet. Daar 
zagen we dat er 

iemand een 
machine 

uitgevonden had 
om vuilnis uit een 

rivier te halen.  

OK… een machine 
uitvinden dat 

vonden we nu net 
nog even te 

moeilijk. Maar we 
kunnen ook met 

eenvoudige 
middelen aan de 

slag  



 

 

 

 

Donderdagvoormiddag gingen we dan ook samen op stap. We 
waren vastbesloten om de natuur in onze eigen omgeving wat 
veiliger te maken voor mens en dier. Om en rond plassen en 
dijken gingen we op zwerfvuilactie. Met onze laarzen aan 

hadden we het meeste plezier! 



 

 

 

En van het één 
kwam het ander. 

Want waarom 
vonden we soms 
vuilnis door te 

scheppen door het 
water (onderaan 
dus) en waarom 

zagen we het soms 
drijven. Hoog tijd 

om een 
experiment uit te 

voeren rond 
drijven en zinken. 

Wat een 
leergierige 

kapoenen zijn 
onze bijtjes toch. 

Tijdens ons 
muzisch moment 

op woensdag 
gingen we samen 

met de uiltjes 
nadenken over 
onze mama’s. 

Eerst gingen we 
op muziek de start 

van de dag voor 
onze mama’s 

uitbeelden om 
daarna onze 

fantasie de vrije 
loop te laten en 

aan onze vriendjes 
te tonen wat onze 
mama doet als wij 
op school zitten. 
En wat hebben 

sommige kinderen 
veel fantasie hoor 

 



 

 

Tijdens de 
ondersteuningsmo

menten met Céline 
gingen de bijtjes 

en uiltjes per twee 
aan de slag met 
plasticine en een 

telblaadje. 
'Hoeveel bolletjes 
plasticine moet er 

bij welk cijfer?' 

En terwijl de grote 
bijtjes een spel 
speelden in de 

grote zaal. 
Oefenden de 

kleine bijtjes de 
kleuren met 

behulp van het 
prentenboek 

'Anna mist mama'. 
We gingen op zoek 
of we die kleuren 

ook in de klas 
terugvinden.  



 

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

even mee? 

     

 

Waarom wij zo van 
graadsklassen houden? Het 
is prachtig om te zien hoe de 
grote bijtjes de kleine bijtjes 

spontaan gaan helpen. 

Trots op het 
harde werk 

van alle bijtjes. 
Hopelijk 

genieten alle 
mama’s van 
hun dagje. 

Tijdens het 
sporten werd de 

parachute 
omgetoverd in een 
vijver. Bij rustige 
muziek maakten 

we  zachte golven. 
Wanneer de 

muziek 
veranderde naar 
een snel ritme, 

bootsten de bijtjes 
hevigere golven 
na. Maar pas op 
dat de eendjes 

niet uit de vijver 
vallen!  



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 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.   

 


