
 

Wat een heerlijk weer deze week.  Het gaf ons heel wat extra spelmogelijkheden buiten dus dat is dan 

ook waar je ons het meest kon vinden deze week.  Van het voorlezen van een boek tot het eerste 

groepswerk voor de kunstnocturne (einde schooljaar) of het experimenteren met de waterparels.         

Het plezier kon niet op.  Kijken jullie even mee naar een indruk van onze outdoor lessen. 

 

 

 

 

Wees een vlieg  

bij in onze klas  

Klasnieuws uit de 

bijtjesgroep:  
Editie nr 3 

Buiten een verhaal interactief verkennen. 

Ditmaal hebben we geen borstels 

nodig om deze mooie kunstwerken te 

maken.  We experimenteren met 

gietverf om ons eerste groepswerk 

maken voor de kunstnocturne in juni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de sportbeweging maken we 

voor onze bijtjes heel tastbaar door 

buiten te sporten. 

Onderweg naar de 

sportruimte werd het 

weerbeeld ‘mist’ heel 

duidelijk voor de kapoenen.  

Wat een leerkans die we niet 

aan ons voorbij hebben laten 

gaan.   

Een heerlijk 

toneelmomentje met 

alle kleuters. 



 

 

 

Het leven is beter met zand 

tussen je tenen  

Van spelen krijg je honger… 

heerlijk buiten picknicken 

met ons fruit. Mmmm… 



Natuurlijk beleefden we ook leuke momenten in de klas.  Zo 

leerden we het tussendoorkastje kennen.  Dit kastje zit vol 

korte spelletjes waarbij we aan tal van doelstellingen zullen 

werken.  Bewegingspelletjes, taal- of rekenspelletjes, versjes of 

liedjes, een zot idee,…  Kortom dit kastje is het recept voor 

een leuke tijd in onze groep. 

 

 

 

 

Vrijdag was het STRAPDAG. 

De kleuters mochten stappen of trappen te 

voet, met de fiets, step, … naar school.     

We toonden onze fiets op de rode loper en 

maakten ons eigen parcours.  

 

 

 

 

 

 

 

De logeerkoffer van Otto ging vrijdag mee met Nicolas.   

Wat was hij trots! In het weekend mag hij op ontdekking 

gaan in de koffer en voor Otto zorgen. Maandag wordt 

zijn verjaardag in de klas gevierd!  

 



Eén van de mooiste momenten deze week was de verjaardag van Abel.  

Voor zijn verjaardag mochten wij al even gaan voorproeven op zijn 

kinderboerderij.  Wat een heerlijke plek is het daar.  Dat wordt volgend jaar 

vast ‘The place to be’ voor alle ouders en kinderen van de omgeving!  Een 

topverjaardag voor Abel en al zijn vriendjes.  

 

 



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? 

 24 september: schoolreis kleuter en lager 

 25 september: facultatieve vrije dag à geen school 



Nog een kleine herinnering… 

 Wij hebben nog niet van iedereen laarzen ontvangen.  Momenteel is het weer ons nog 

goedgezind maar van zodra het weer slechter wordt zullen wij de laarzen aantrekken om op 

natuurbeleving te gaan. 

 Wij hebben nog niet van iedereen een doos zakdoekjes en een pak vochtige doekjes mogen 

ontvangen.  Brengen jullie deze nog mee?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


