
Stenenproject 

Deze week was de laatste week in ons stenenproject. We hadden nog heel wat leuke dingen te beleven 

rond onze stenen in de klas. Maar we genoten ook met volle teugen van het mooie weer. Want als echte 

buitenschool kan je toch niet binnen zitten als het zonnetje zo aanwezig is.  Kijken jullie even mee naar 

onze zomerse avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 32 

Wie zegt dat een telspel 
saai is? Niet als we op 
een reuzegroot spelbord 
onze eigen steen tot bij 
het huis van Muis Max 
moeten brengen. Wat 
een telplezier! 



 

 

 

Deze week oefenden we 
op onze begrippen ver 
en dicht. We deden dit 
door een petanque spel 
te spelen met onze 
eigen stenen. We gingen 
hiervoor naar de 
petanquebaan aan de 
KSA. Tot ons groot 
plezier was er daar net 
een heuse kenner aan 
het werk die ons maar 
al te graag even wat 
uitleg gaf. 

Deze week gingen 
we aan de slag om 
onze steentjes een 
fel kleur te geven. 
Wat we hiermee 
gaan doen? Dat 

kom je binnenkort 
te weten  



 

 

 

 

 

    

Deze week 
luisterden we 

naast het verhaal 
van Max en de 

toverstenen ook 
naar het verhaal 
van ‘Berre vindt 

een papiertje’. Een 
heerlijk boek dat 

sterk tot de 
verbeelding sprak. 

 

 

We bespraken waar onze papa's goed (een kei) in zijn en leefden ons in deze rol in. 

Van koken, in de tuin werken tot spelletjes spelen op de computer.  

 

 



 

 

Deze week ging heel wat van onze hoekenwerking buiten door. Maar hoe doen we dat dan? We maken 

buiten hoeken die net zo uitdagend zijn als onze hoeken in de klas. Als begeleider zetten we hier dan 

extra in op het meespelen.  Kijken jullie even mee naar onze buitenhoeken? 

 

In dit warme weer 
mogen de bijtjes 

schilderen op onze 
buitenmuur. Niet 

met verf natuurlijk 
maar wel met 

water. 

 

Met de kleine 
bijtjes oefenden we 

de 1-1 relatie en 
voerden 

opdrachten uit bijv. 
doe in elk potje een 
steen, geef iedere 

pop een steen, … 



 

 

   

Buitenhoeken dat 
zijn extra kansen 
om te bewegen. En 
wat houden onze 

kapoenen daar toch 
van. Met een 

bewegingsomloop 
mogen ze zich 

volledig laten gaan 
in het klimmen en 
klauteren. Met de 

voetbalgoals 
krijgen we mini 

Rode Duiveltjes en 
met de fietsen 
hebben ze het 

grootste plezier. 



 

 

In dit warme weer 
mag een hoek vol 
waterplezier niet 
ontbreken. Wat 
een plezier!  Ook 
de uiltjesgroep 
deelde in ons 

plezier. 

Spelen met water? 
Dan kan zand toch 

ook niet 
ontbreken. We 

hadden het 
grootste plezier in 
onze zandbakken. 



 

 

Als een prentenboek ons 
uitdaagt om een eigen 

huisje te maken…  

Emmy, wij willen ook een 
gezellig holletje zoals 

muis Max. Dan maken we 
er toch eentje zelf hé  

Met dekens gingen we 
onder onze bomen aan de 
slag. Wat vonden we het 

jammer dat we deze 
tijdelijke hoek terug 
moesten afbreken.  

We gingen ook 
experimenteren 
met stenen om 
tekeningen te 

creëren  en 
bouwwerkjes te 

maken.  



 

 

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

even mee? 

     

 

 

 

 

 

Het is een luxe om een klas met 
zulke grote ramen te hebben. 

Zeker als onze overburen 
tuinwerken laten uitvoeren. 

Kranen = spektakel  

Tenslotte kunnen we 
ook nog steeds een 
lekker potje koken 
met zand, bloemen, 

water,… in onze 
buitenkeuken. Plezier 

gegarandeerd. 



Deze week werd er goed gefeest in onze bijtjesgroep. Wij hadden maar liefst 3 jarige kapoenen in de 

klas. Zuni werd 3 en Batoul en Max werden 4 jaar. Hiep hiep hoera lieve bijtjes. 

   

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? 

     

 

   



Aankomend project: 

Wij schreven ons in voor een wedstrijd om in de plaatselijke JBC winkel een etalage te mogen 

versieren. En vorige week kregen wij het leuke nieuw dat onze klas geselecteerd werd om de etalage 

JBC winkel in Tielt in te richten. We kregen de opdracht om een etalage te bedenken in het thema 

‘Dromen over de zomer’. En zo krijgt ons laatste project van dit schooljaar vorm. Spannend! 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Woensdag 9 juni: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Maandag 14 juni: bezoek aan dorpsboerderij Nest. 

 Dinsdag 22 juni: kleuterrapport via mail. 

 Woensdag 23 juni:  

o Oudercontact. 

o Opmaken etalage JBC Tielt 

 Donderdag 24 juni:  

o oudercontact. 

o bezoek aan JBC Tielt. 

 Maandag 28 juni: sportdag op school. 

 Dinsdag 29 juni: laatste speeldag in onze klas. 

 Woensdag 30 juni: kinderaperitief + zomerforum. 

Schoolbrede afspraken: 

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

schoolbrede afspraak toe.   

 


