
Stenenproject 

Wat is het leuk om terug te zijn in de bijtjesgroep. De kapoenen vertelden dinsdag vol enthousiasme over 

hun nieuwe project en wat ze allemaal al wisten. Ze toonden trots al hun stenen en vertelden zelfs waar 

ik alles in de klas terug kon vinden. Heerlijk dat enthousiasme van onze lieve bijtjes. Samen gingen we 

vervolgens verder op onderzoek in ons stenenproject. Kijken jullie even mee? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Dinsdag gingen we aan 
de slag met de 
weegschaal. We leerden 
de begrippen zwaar en 
licht kennen en gingen 
ook verschillende 
stenen met elkaar 
vergelijken. Wat een 
enthousiaste kapoenen 
toch. 



 

 

 

Na onze weegoefening 
in de kring gingen de 
bijtjes met de balans 
aan de slag in de 
ontdekhoek. Er werden 
stenen gewogen, met de 
vrachtwagens 
vervoerd, 

overgeschept,…  

Niet alleen de 
ontdekhoek kreeg 

een extra 
verrijking. Tijdens 

de vrije 
hoekenwerking 

mochten de bijtjes 
ook vrij 

experimenteren 
met het stempelen 

met stenen. 



 

 

 

Als het mooi weer 
is dan brengen wij 
de hoekenwerking 
naar buiten. En in 
ons stenenproject 

mag een heuse 
onderzoekstafel 
niet ontbreken. 

Met een 
microscoop 

onderzochten we 
de stenen die we 

in onze schooltuin 
vonden. Daarna 
tekenden we op 
een blaadje wat 

we gezien hadden 
op onze steen. 

We vonden al heel 
wat stenen en ook 

enkele bijtjes 
brachten echte 
pareltjes van 

stenen mee naar 
school. Hoog tijd om 

eens te kijken 
welke stenen we al 
in onze klas hebben. 



 

 

 

Op donderdag gaan 
wij aan de slag met 
kinderyoga. Deze 

keer gingen we net 
als muis Max op 

zoek naar een 
toversteen. Heerlijk 
om te zien dat zelfs 

onze kleinste 
kapoentjes hiervan 

genoten.  

Tijdens een 
kringmoment 

mochten we even 
trots zijn op 
onszelf. We 

vertelden aan 
elkaar waar wij 
een kei in zijn.  



 

 

Deze week gingen we ook 
aan de slag om onze 

papa’s te kunnen 
verrassen op vaderdag. 

Ons geschenkje zit vol 
verschillende technieken 

waar de kapoenen heel 
geconcentreerd mee aan 

de slag moesten gaan. 
Opperste concentratie dus 

deze week in de 
bijtjesgroep  



 

 

Tijdens ons muzisch 
moment gingen we 

aan de slag met 
enkele 

bewegingsspelletjes. 
Als de muziek 

speelt dan mogen 
we dansen, 

springen, lopen,…  
Maar stopt de 

muziek dan moeten 
we net als een 

standbeeld muisstil 
staan. 

Wisten jullie dat 
wij iedere sportles 
beginnen met het 
opwarmingslied 
'Alles beweegt'? 



 

 

Max uit ons 
prentenboek had 
zijn fonkelende 

stenen verstopt op 
de speelplaats. Wij 
gingen al lopend 

op zoek!  

Met onze gevonden 
steen in de hand 
volgden we een 

bewegingsparcours.  



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

even mee? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

       

       

 

Leren van elkaar is zo leuk. 
Mooi om te zien hoe 1ste 
kleuter Lea toont aan 

instappertje Nena hoe ze aan 
de slag moet gaan. Wat zijn 

graadsklassen fijn ª 

Onze balans lijkt 
wel een beetje op 
een kraan. Terug 

een nieuwe 
spelimpuls in de 

ontdekhoek  



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Woensdag 9 juni: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Maandag 14 juni: 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.   

 


