
 

Wat is het leuk om te zien dat onze bijtjes zich steeds beter voelen in onze groep. Iedereen is druk op 

zoek naar zijn plaatsje en ons klasje is een drukke bijenkorf aan het worden. Kijken jullie even mee naar 

de bezigheden van onze bijtjes? 

 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Deze week speelden we een reactiespel met onze 
eigen symbooltjes. We werkten aan de herkenning 
van ons eigen symbooltje maar ook aan het leren 
controleren van onze impulsen tijdens deze 
oefening. Maar het was vooral leuk   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen ook aan de slag 
om in onze drukst bezochte 
hoeken wat afspraken te 
maken. Wat vinden we leuk 
in een hoek? Wat vinden we 
niet leuk? Samen 
bespreken we alles (en 
demonstreren we het ook 
eens  ) en zoeken we 
prentjes om het visueel 
duidelijk te maken.   

En wat is het dan leuk als begeleider om 
te zien dat de afspraken ook in andere 
hoeken ingezet worden. Zuni had de 
afspraak ‘help een vriendje’ heel goed 
begrepen. Aan de trampoline hielp ze de 
vriendjes met springen ª  



 

 

 

Dit schooljaar staat 
in teken van ons 
jaarthema ‘Allemaal 
muzikaal’. In de 
bijtjesgroep leren wij 
daarom bijna iedere 
week een echte 
klassieker aan de 
hand van een 
stappenplan. Dit lied 
komt dan gedurende 
de hele week heel 
vaak aan bod. We 
gingen van start met 
het lied ‘In een klein 
stationnetje’. 

Soms zijn deze 
liedjes zelfs een 
inspiratiebron 
voor een 
wiskundige 
opdracht. We 
gingen met een 
dobbelsteen aan 
de slag en lieten 
de dobbelsteen 
beslissen hoeveel 
wagonnetjes onze 
trein telt.  



 

 

 

Vanaf deze week gingen 
de eerste kleuters van 
start met de zakjestijd. 
Onze zakjestijd is een 
eerste vorm van 
zelfstandige werktijd 
voor de eerste kleuters. 
Met leuke, speelse 
opdrachten gaan ze 
zelfstandig of met twee 
aan de slag. Wat een 
enthousiasme!  

Wat is het leuk als onze 
poppenkast even boven 
komt. En al helemaal als 
we onze favoriete 
personages tot leven 
mogen brengen. De boeken 
van kikker komen vaak 
aan bod dus het was heel 
leuk om de verhalen door 
de kapoenen tot leven te 
zien brengen. 



 

 

 

Als het mooi 
weer is dan 
houden wij heel 
graag onze 
kringen buiten. 
Hier zie je het 
verwelkomen 
tijdens het 
middagonthaal 

We oefenden op onze 
fijne motoriek met de 
steekparels. Een leuke 
activiteit maar met 
heel veel opruimwerk 
achteraf   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn heel graag buiten actief bezig. Maar wat is 
nu leuker? Binnen in de huishoek of buiten in de 
modderkeuken? Binnen schilderen met verf? Of 

gewoon met water en borstels buiten? 

… 

Met deze bruisende bende is alles een avontuur ª 

Met onze klankschaal gingen we aan de slag met onze volgende yogapose. De 
magische boom nam ons mee in een prachtig verhaal met een heerlijk lied.  



 

 

 

Deze week hebben 
we extra ingezet 
op enkele 
beeldende 
vaardigheden. We 
werkten met een 
druppeltechniek 
enkele 
insectenhotelletjes 
af. Wil je het 
resultaat zien? 
Kom dan zeker 
even langs op onze 
nocturne op 1 
oktober. De bijtjes 
presenteren alvast 
enkele prachtige 
werkjes. 

Geen 
insectenhotel 
zonder 
bloemenweide.  
Met touw en verf 
gingen we aan de 
slag. Wat een 
mooie resultaten!  



 

 

Als we op 
woensdag niet 
op bezoek gaan 
naar de 
boerderij dan 
trekken we de 
natuur in. 
Tijdens deze 
eerste les 
natuurbeleving 
nam Kikker 
ons mee op 
sleeptouw. Hij 
leerde ons de 
regels kennen 
en liet ons met 
open ogen naar 
de natuur 
kijken. Dit 
smaakt naar 
meer! Wat 
hadden de 
bijtjes het naar 
hun zin ª 

Onze 
fruitmomenten zijn 
altijd gezellige 
rustmomenten. 
Maar buiten in onze 
tipi is het dubbel zo 
leuk.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het muzisch moment 
van deze week vertelde Lisa 
een verhaal dat vol 
muziekinstrumenten zat. 
Kenden we alle instrumenten 
al? Weten we hoe deze 
klinken? Met een leuk lied 
sloten we alweer een toffe  
en bruisende activiteit af.  

Joepie op vrijdag was het 
STRAPDAG! We mochten te 
voet of met de fiets naar 
school komen! We konden ons 
helemaal uitleven tijdens een 
leuk parcours op de 
speelplaats. 



 

Ons favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes.  Want daar 

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

Deze week brachten Auguste en Jef 
leuke spullen vanop de bouwwerf 
mee. In te toonmand plaatsen wij 
spullen van thuis steeds tentoon en 
soms gaan we er zelfs in de hoeken 
mee aan de slag. Vaak groeien van 
hieruit heuse projecten. Het zaadje 
voor een project rond bouwen werd 
alvast gezaaid   



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?                                                                                                      

 Donderdag 23 september: schoolreis. 

 Vrijdag 24 september: pedagogische studiedag 

 Vrijdag 1 oktober: nocturne. Kom samen met familie en vrienden de 

werkjes van je kind bewonderen. En doe mee aan de veiling om je 

eigen parelkunstwerk te bemachtigen! Ook de jongste bijtjes zullen 

nog een werkje kunnen presenteren. 

 

 

 

 


