
Dromen van de zomer 

Als jullie dachten dat wij al aan het uitbollen zijn in aanloop naar de vakantie? Nee hoor! Wij gaan gewoon 

nog lekker door. Met ons project rond ‘dromen van de zomer’ hebben we nog even onze handen vol. Wat 

kijken we er al naar uit om onze mooie knutselwerkjes te zien stralen in de etalage.  Kijken jullie even mee 

naar onze zomerse avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 34 

Bij een project over de zomer hoort ook een leuk boek. 
En waar lees je dat boek best voor? Onder de 
stralende zon natuurlijk! We namen het boek mee 
naar de boerderij en genoten van enkele activiteiten 
die ook in het boek voorkomen. 



 

 

 

 

Geen boerderijbezoek zonder even bij de dieren te vertoeven. We 
leerden dat dieren in het warme weer andere noden hebben. Zo 
kruipen de konijnen in een fris hol onder de grond en genieten de 
varkentjes van een koel modderbadje. Ons plezier kon niet op toen 
we vervolgens ook zelf nog het modderbad mochten maken. 



 

 

 

 

Als jullie dachten dat de tuin op de boerderij snel 

gaat vervelen… dan zit je wel goed mis. Bij ieder 
bezoek zien we nieuwe kansen en andere 

leermogelijkheden. Maar bovenal zien we enorm 
veel plezier en veel lachende kinderen. 



 

 

    

 

In ons centraal boek genieten Luuk en Lotje van 
een fris zwembadje onder de stralende zon. Hoog 

tijd om wat waterpret te introduceren in onze 
bijtjesgroep. Wat een plezier! 



 

 

Wij houden niet van 
waterverspilling dus 

krijgen de plantjes 
het water van ons 
zwembadje na alle 

waterpret. 

Op onze speelplaats 
hebben wij enkele 
bomen en struiken 

met lekker vruchten 
staan. We vinden het 

belangrijk dat de 
kinderen leren 

wanneer vruchten 
rijp zijn en wanneer 

ze deze kunnen 
plukken. Deze week 
konden wij de eerste 
frambozen plukken. 

Wat waren ze 
heerlijk zoet en een 

leuk extraatje op 
onze fruithap ª 



 

 

Deze week werkten 
we ook nog verder 
aan de decoratie 

voor onze etalage. 
Deze grappige 

schelpen kan je 
binnenkort 

bezichtigen in de 
etalage van de JBC 

in Tielt. 

We kregen niet 
genoeg van 

schilderen. Deze 
keer gingen we aan 

de slag om zelf 
krijtverf te maken 

en daarna onze 
speelplaats mooi te 
versieren. Wat een 
prachtige kleuren. 



 

 

‘Het beste klaslokaal 
en de rijkst gevulde 
kast wordt slechts 
overdekt door de 

hemel’ zei Margaret 
MacMillan (1925, 
pionier buitenspel 

voor het jonge kind)  

En daar geloven wij 
ook sterk in. Met het 

warme weer op 
woensdag was het 

een ideale dag om te 
vertoeven in de 

schaduw van het 
speelbosje aan het 
tennisplein spelen. 
We genoten met de 
uiltjes van enkele 

leuke activiteiten en 
kregen heel veel 

kans om te 
exploreren. 

Even tot rust komen 
met een schoolkoek 
en water. Energie 

bijtanken is dubbel 
zo plezant wanneer 

we dat in de 
schaduw van de 

bomen kunnen doen. 
Maar vooral 

wanneer we met alle 
kleuters gezellig 

samen zitten. 



 

 

 

Lukas bracht een 
boek van dikkie dik 
mee. De gekke poes 

haalde allerlei 
zomerfratsen uit. 
Wat een grappige 

verhaaltjes vonden 
de bijtjes dit. 

Tijdens onze 
zakjestijd gingen 
we met reeksen 
maken aan de 

slag. De kleuters 
moesten eerst de 

visjes in de 
juiste volgorde 
leggen als het 
voorbeeld en 

maakten 
vervolgens een 

eigen reeks. 



 

 

Onze ontdektafel 
met schelpen was 
erg in trek deze 
week. Wat een 

nieuws toen ik hen 
vertelde dat je 

precies de zee kon 
horen in de 

schelpen. Ze kregen 
er niet genoeg van. 

Donderdag gingen 
we buiten 

kinderyoga doen. We 
leefden ons 

helemaal in ons 
themaboek in. Wat is 

dat toch altijd een 
heerlijke activiteit 
met de kapoenen ª 



 

 

 

Na de yoga hadden 
ze nog een beetje 

energie over… dus 
mochten ze nog even 

uitleven op de 
speelplaats van het 

lager. Wat een 
plezier! 

De bijtjes wilden 
graag in de etalage 
van de JBC een ijsje 
hangen. Dus gingen 
we creatief aan de 
slag en schilderden 

we eerst een 
primerlaag op een 

canvasdoek. 



 

 

Vervolgens maakten 
we een schets van 

een ijsje en 
stempelden het 

verder in.  

De bijtjes oefenden 
al eens voor het 
forum. Het heeft 
alleszins iets te 
maken over het 
jaarthema 'Jij 

kun(s)t het!' Meer 
verklappen we nog 

niet ... 



Deze week hadden we terug enkele heerlijke kleine gelukjes die we mochten vastleggen op foto. Genieten 

jullie even mee van deze zalige momentjes? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 onze buitenactiviteit op locatie) 

    

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Dinsdag 22 juni: kleuterrapport via mail. 

 Woensdag 23 juni:  

o Oudercontact. 

o Opmaken etalage JBC Tielt 

Wat is het leuk om te zien dat er in dit 
schooljaar heel mooie en hechte 

vriendschappen ontstaan zijn. Onze bijtjes 
zijn plots niet zo klein meer.  

Soms blinkt een groep echt ergens 
in uit. Dit schooljaar is dit 

ongetwijfeld in het maken van de 
mooiste en hoogste bouwwerken in 

de bouwhoek. Wat zijn we trots! 



 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.   

 


