
De laatste dagen in de bijtjesgroep 

Wat hadden we plezier tijdens de laatste dagen van het schooljaar. Met een sportdag sprongen we de 

week in en met een feestelijk aperitief en eindelijk terug een live forum hadden we een schitterende 

afsluiter.  Kijken jullie nog even voor de allerlaatste keer mee naar onze avonturen? 

 

 

 

 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Alle kleuters gingen aan het 
sporten in kleine groepjes. Met 
een doorschuifsysteem kregen 
de kapoenen heel wat 
uitdagingen om te bewegen. 
Kleuterdans en relaxatie was 
een heel leuk onderdeeltje van 
onze sportdag. 

In een andere groepje mochten 
we experimenteren in heel 
wat bewegingshoeken. Stappen 
op de loopklossen, een 
parcours volgen met de 
fietsen of de steps, 

voetballen,…  



 

 

 

Maar het allerleukste op de sportdag was toch het 
springkasteel. Dit was niet zomaar een springkasteel maar een 
heuse speelzonen met heel wat toffe bewegingsmogelijkheden.  



 

 

 

 

De laatste dagen van het schooljaar mag het al eens 
wat specialer zijn. Met een ijsje van onze eigen 
schuiferskapelse ijsboer ‘Ijspol’ sloten we onze 

prachtige dag af. Mmmm… blije gezichtjes overal ª 



 

 

 

 

 

 

Dinsdag was Otto een beetje verdrietig. Hij dacht al even na over 
het einde van het schooljaar. Maar hij had voor ons iets heel 
leuk in petto. Hij had thuis een muzikale pak gemaakt. We 
mochten heel wat leuke opdrachten uitvoeren en kregen een 
leuke beloning van Otto op het einde van het spel. Wat was dat 
leuk! 



 

 

 

 

 

 

Het allereerste live forum en ontmoetingsmoment van 
dit schooljaar vraagt een beetje extra oefening.  Daarom 
hielden we op dinsdag ook een generale repetitie. Maar 
het gaf alle kinderen ook de kans om de optredens van de 
andere leefgroepen te zien.  



 

 

 

 

In de bijtjesgroep 
hebben we een 
grote liefde voor 
prentenboeken. Het 
prentenboek ‘Ik ga 
je missen juf’ was 
de ideale aanzet 
om de start van de 
vakantie en het 
afscheid 
bespreekbaar te 
maken. Woensdag, 
net voor het 
aperitief en onze 
laatste momenten 
genoten we nog 
even van een leuk 
voorleesmoment. 

We plaatsten ook de 
allerlaatste spullen 
even aan de kant 
zodat we voor het 
forum alle ruimte 
hadden en onze 
klas klaar is voor 
de zomervakantie. 

En wees gerust… 
Otto die bleef niet 
alleen in de klas 
maar die ging 
lekker mee op 
vakantie met 
Emmy  



 

 

 

 

 

 

De allerlaatste momenten samen voor het forum waren 
er toch wel om te koesteren. Lekker gezellig samenzijn. 
Genieten van elkaar en de hapjes. Samen babbelen en 
samen knabbelen. Kan het beter? Wat zullen we deze 

groep bijtjes missen deze vakantie! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze leuke foto van ons forum sluiten wij 
af. Geen woorden, gewoon trots op wat deze 
kapoenen lieten zien ª  



Deze laatste dagen vierden wij ook nog enkele jarigen. Elisa en Lea mochten hun 4de verjaardag in de 

bijtjesgroep vieren. Dikke proficiat lieve kapoenen! 

          

De laatste dagen hadden we het zo druk dat we het leefboek niet invulden. Maar we sloten wel 

telkens met de hele groep samen af om lekker even te praten over onze dag. 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 VAKANTIE!!! 

 Donderdag 26 augustus: terugkomdag  

 Woensdag 1 september: de eerste schooldag 

 

 

 
Tenslotte richten wij ons nog 
even tot jullie, onze bijtjes 
ouders. Bedankt om jullie 
allergrootste schatten iedere 
dag aan ons toe te vertrouwen. 
Het was een plezier om hen in 
onze bijtjesgroep te 
verwelkomen en te zien 
groeien.  

Veel liefs  

Emmy, Céline en Lieve  


