
Gewoon zoals je bent 

Ons centraal prentenboek neemt ons in deze eerste weken mee op sleeptouw. Het geeft ons wat houvast 

om samen te werken naar een goede groepsdynamiek en te leren dat iedereen anders is. En dat dit ook 

helemaal ok is. Zo zien wij ons groepje bijtjes iedere dag steeds meer van elkaar leren en de durf te krijgen 

om op ontdekking te gaan. Kijken jullie even met ons mee? 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Jaargang 2 Editie nr 2 

De eerste kleuters 
kregen maandag een 
extra uitdaging bij het 
boek ‘Gewoon zoals je 
bent’. Ze mochten hun 
eigen silhouet 
inkleuren. Het gaf ons 
een mooi beeld en 
achteraf bekeken we 
elk onze eigen tekening 
en vergeleken we die 
met elkaar. 



 

 

 

Op maandagnamiddag 
houden wij steeds een 
superleuk muzisch 
moment met de twee 
uiltjesgroepen. 

Begeleider Céline leerde 
ons een bewegingsdans 
met een douchedruppel. 
Wat was dit leuk! 

Deze week 
deden we ook 
een eerste 
wiskundig 
spelletje. De 
peuters 
mochten de 
gekleurde 
boekentassen in 
de juiste hoepel 
leggen en de 
eerste kleuters 
deden dit aan 
de hand van 
een grote 
dobbelsteen.  



 

 

 

Terwijl de peuters met 
Lieve in de grote zaal 
speelden, gingen de 
eerste kleuters aan de 
slag met schrijfdans. 
Op muziek maakten we 
strepen in 
scheerschuim en verf. 
Achteraf maakten we 
een leuke afdruk 
hiervan. Wat was dit 
heerlijk kliederen. 

En de schrijfdans bleef 
bij heel wat kleuters 
hangen. Want op het 
krijtbord kwamen de 
leukste patronen tot 
stand. Ook de peuters 
gingen lekker mee 
schrijven op het bord. 



 

 

 

Dinsdag had Anna een 
heel leuke verrassing 
voor ons mee. Ze had 
een mooie vlinder 
meegebracht in een 
doosje. We mochten deze 
samen in onze 
schooltuin vrijlaten 
nadat we hem eerst in 
de kring goed bekeken 
hadden. Wat een 
heerlijk moment. 
Bedankt Anna ª 

We werden ook door de 
mama van Yara in de 
watten gelegd. Zij 
maakte voor ons 
traditionele 
Marokaanse koekjes. 
Mmmm wat was dat 
lekker! Bedankt ª 



 

 

 

Woensdag gingen 
we voor de eerste 
keer op bezoek in 
Dorpsboerderij 
Nest. Via het boekje 
‘Anna op de 
boerderij’ maakten 
we alvast even 
kennis met enkele 
boerderijdieren 
voor we ze gingen 
opzoeken.  

Ons eerste 
yogamomentje 
was alvast een 
voltreffer. Met 
ons nieuw 
yogahuisje en 
bijhorende 
rituelen gingen 
we van start met 
de sprookjesdraak. 
Wat vonden ze dit 
leuk. 



 

 

 

 

Daarna gingen we samen op ontdekking bij de dieren. De bijtjes gaven de 
konijnen, de loopeendjes en de schapen en geiten eten. De uiltjesgroep zorgde 

voor de varkentjes en de kippen. Maar we gingen wel even langs bij alle dieren. 
Mooi om te zien hoe alle kinderen reageerden op de diertjes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag was het zo 
warm in de klas dat we 
het veel leuker 
vertoeven vonden 
buiten. We plaatsten 
onze ontdekbak buiten 
en vulden hem met 
water. Warm weer en 
waterpret is altijd een 
voltreffer bij onze 
jongste kapoentjes. 

We hebben niet altijd 
verf nodig om mooie 
kunstwerkjes te maken. 
Op een warme dag kan 
je met borstels en water 
ook mooie creaties 
maken. Wat waren ze 
geboeid hierdoor. 



 

 

 

 

Samen in een hoekje 
met een boekje kan 
o zo gezellig zijn. 
Met onze 
yogamatjes onder de 
boom in de 
buitenkring kan het 
zo leuk vertoeven 
zijn. Even heerlijk 
tot rust komen. 

Joepie 
vrijdagnamiddag was 
het tijd voor muziek! 
We mochten 
experimenteren met de 
muziekinstrumenten 
en hielden rekening 
met het start- en 

stopsignaal.  



 

 

 

Ons favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar 

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

            

 

 

 

 

 

 

Als het zebrapad 
voor onze klas een 

verse laag verf 
krijgt dan is dat 
steeds een grote 
belevenis voor 
onze bijtjes  

Soms kan een 
middagdutje echt 

deugd doen.  

Leren knippen is 
een zaak waar 

grote concentratie 
voor nodig is. Wat 

een motivatie! 

Tijdens het sporten 
kregen de bijtjes de 
kans om vrij te 
bewegen met de 
goocheldoekjes: het 
zwaaien, gooien en 
vangen kwamen hierbij 
aan bod. 



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?                                                                                                      

 Vrijdag 17 september: strapdag 

 Donderdag 23 september: schoolreis. Een brief met details volgt eerstdaags. 

 Vrijdag 24 september: pedagogische studiedag 

 Vrijdag 1 oktober: nocturne. Kom samen met familie en vrienden de 

werkjes van je kind bewonderen. En doe mee aan de veiling om je 

eigen parelkunstwerk te bemachtigen! Ook de jongste bijtjes zullen 

nog een werkje kunnen presenteren. 

 

 


