
Dromen van de zomer 

Onze uitdaging om een zomeretalage voor de JBC in Tielt in te richten zet ons allerlaatste project in. Met 

onze dromen van de zomer zullen wij voor de mooiste etalage in heel Tielt zorgen.  Kijken jullie even mee 

naar onze zomerse avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 33 

De bijtjes kregen dinsdag te horen dat wij een 
echte etalage mogen inrichten. Via een 
kringgesprek praten wij over zaken die bij de 
zomer horen en wat we kunnen maken om de 
etalage aan te kleden. 



 

 

En we vlogen er 
onmiddellijk in. We 
maakten een parasol 
die ons doet denken aan 
de zee en het strand. 
Het werd een prachtige 
parasol. Wat zijn we 
trots op ons kapoentjes. 

Geen zee zonder 
vissen dachten 
onze bijtjes dus 
gingen we ook 

hiermee aan de 
slag. Onze etalage 
zal vast vol kleur 

zitten. 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijtjes waren 
verantwoordelijk 
voor het opmaken 
van de muzikale 

pak (of 
waterballonnen 
omwille van het 
mooie weer) voor 
de activiteit op de 
kinderboerderij op 
woensdag. Samen 
verzonnen we de 

leukste 
opdrachten en we 
schreven deze op 

de ballonnen. 

 

 

Maar wat is dat nu een 
waterballon? Voor veel 

bijtjes was dat blijkbaar nog 
een groot vraagteken. Hoog 

tijd om dat dan eerst even te 
ontdekken. Wat een plezier 

hadden wij! 

 

 

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, … 



Als wij naar de boerderij trekken dat doen wij dat steeds met enkele doordachte activiteiten in ons 

achterhoofd. Uiteraard werken wij steeds rond onze doelstellingen rond de levende en niet levende 

natuur. Maar ook grof motorische doelstellingen, muzische doelstellingen, taal,… krijgen een invulling. 

Kijk even mee… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze muzikale 
waterballonnen 

nemen we heel wat 
uitdagingen aan. 
Dramaspelletjes, 

zoekspelletjes,… Wat 
hadden we plezier 

samen met de uiltjes 
en alle 

kleuterbegeleiders 
samen. Het is voor 

alle kinderen 
genieten van deze 

klasoverschrijdende 
activiteit. 

 

Maar natuurlijk is er 
geen boerderijbezoek 

zonder te genieten van 
de aanwezigheid van 

de dieren. Welke school 
heeft de luxe om bijna 
tweewekelijks bij de 

dieren op een 
kinderboerderij langs 

te gaan? Dit is toch wel 
heel uniek en wat een 
meerwaarde voor onze 

kinderen. Wat is dit 
elke keer weer 

genieten ª 

 



 

 

 

Niet alleen de dieren nodigen uit tot leren en ervaringen opdoen. Ook de goed 
doordachte tuin van dorpsboerderij Nest heeft heel wat motorische uitdagingen. 

Heerlijk spelen en ontdekken is het er. 

 



 

 

 

De kleinste bijtjes 
experimenteerden 

met schelpen en 
magisch zand. Het 

speciale zand 
heeft een vaste 

structuur waarbij 
de kinderen echt 

zaken kunnen 
opbouwen.  

Met onze 
kampeerwagen 
oefenen wij de 

plaatsbegrippen 
in. Elk op eigen 
niveau maar 
toch samen in 

groep. Volgende 
week mogen de 
oudste bijtjes 

hier met 
opdrachtkaarten 
zelfstandig mee 

aan de slag gaan. 



Deze week werden onze kleine gelukjes groot door spelen in onze buitenhoeken. Genieten jullie even 

mee? 

 

     



Terug een jarige deze week in onze bijtjesgroep. Onze Roel werd vrijdag 4 jaar. Wat een leuke feestdag 

werd het. 

    

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? (geen leefboek op 

woensdag wegens boerderijbezoek) 

     

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 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.   

 


