
Dromen van de zomer 

Onze laatste volle week van dit schooljaar was een feit. We werkten nog even verder aan ons zomerproject 

en lieten ons vooral vol overgave gaan in de grote kuis. Wat een plezier hadden we.  Kijken jullie nog even 

mee naar onze avonturen? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 35 

Afwassen kan dan toch plezant zijn. Zeker als je het 
met een enthousiaste bijtjes doet  De kapoenen gingen 
vol overgave aan de slag om alle keukenspullen af te 
wassen, de stoelen af te wassen, zelfs de muren van de 
huishoek moesten eraan geloven. 



 

 

 

 

De laatste zakjestijd van het schooljaar werd een spelletje met 
stapelijsjes. Want ijsjes horen toch echt wel bij de zomer hé  

Met enkele leuke 
spelletjes in het 

zomerthema gingen 
we deze week aan de 

slag op de tablets. 



 

 

Woensdagvoormiddag 
gingen we aan de slag 
met de koekjesmix van 
Auguste. Net als in ons 
centraal prentenboek 

maakten we 
zandkoekjes. We 

plaatsten ons deeg 
even in de koelkast om 
te rusten en besloten 

om de koekjes de 
volgende dag af te 
werken. Maar we 

mochten toch al even 
proeven door het  deeg 

van onze vingers te 
likken  

Donderdag werkten 
we onze koekjes af. 

Ze werden gebakken, 
we plukten eetbare 
bloemen om ze te 
versieren en we 
maakten “lijm” 
(glazuur) om de 

bloemetjes op onze 
koekjes te kleven. 



 

 

 

Maar het 
allerleukste aan 
koekjes bakken is 

toch wel het proeven 
zelf. Wat waren ze 

lekker. Bedankt lieve 
Auguste voor de 

ingrediënten. 

Woensdag kwam de 
politie langs bij de 
uiltjes. Zij legden 

namelijk hun 
oversteekexamen 
af. Gelukkig vond 
de politie nog even 
de tijd om ook de 
bijtjes te woord te 

staan en de combi te 
tonen. Wat een 

interesse. 



 

 

 

 

Donderdag was het grote moment aangebroken. Hier 
keken we al de hele week naar uit. We gingen op bezoek 

naar de JBC in Tielt en namen een kijkje naar onze 
etalage. Wat waren we trots ª 



 

 

 

Deze week lazen we 
nog een heerlijk boek 
over een zeepaardje. 

Het boek zat vol 
verrassende 

teluitdagingen. 
Superleuk! 

Op vrijdag 
genoten we van 
een klankspel 
gecomponeerd 

door onze 
muzikale 
kleuters. 



 

Deze week vierden we al de verjaardag van enkele bijtjes die jarig zijn in de grote vakantie. Wout is jarig 

in augustus en wordt 3 jaar. Rane is jarig in juli en wordt 4 jaar. Wat hadden we nu al veel plezier! 

     

We oefenden 
verder voor ons 

zomerforum, 
maar wat de 
bijtjes zullen 

brengen zal nog 
een verrassing 

zijn! 



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?                                                                                                      

 Maandag 28 juni: sportdag op school. 

 Dinsdag 29 juni: wij spelen muzikale pak en houden een generale repetitie voor het forum. 

 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.   



 


