
Het kleurenmonster 

We zijn aan week 4 van het schooljaar aangekomen. Hoog tijd om een thema aan te brengen. Een thema 

brengen wij aan wanneer de interesses voor een gezamenlijk project nog te ver uit elkaar liggen. Een 

thema wordt aangebracht door de begeleider maar krijgt wel vorm samen met de kinderen. Dit om de 

betrokkenheid bij de kinderen hoog te houden. Voor ons eerste thema baseren we ons op het prentenboek 

‘Het kleurenmonster’. Dit monster is even in de war want hij voelt alle emoties (kleuren) door elkaar. Hoog 

tijd om daar even wat orde in te scheppen. Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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Het aanbrengen 
van het boek 
gebeurde door 
ons eigen 
kleurenmonster. 
Wat was het leuk 
en ons 
monstertje werd 
onmiddellijk de 
grote vriend van 
de klas. 



 

 

 

 

De eerste dag in 
ons thema voelt het 
kleurenmonster 
zich helemaal in de 
war. Hij voelt alle 
emoties tegelijk. 
Iets waar onze 
jonge bijtjes zich 
ook wel wat in 
herkennen.  We 
maken kennis met 
de verschillende 
kleuren (emoties) 
en geven ons 
kleurenmonster 
vorm. Sommige 
bijtjes doen dit met 
verf en in een 
groepswerk. 
Andere werken 
liever zelfstandig. 
Beiden even mooi. 

De grote bijtjes 
gingen aan de 
slag om de 
verschillende 
kleuren te 
sorteren. We 
deden dit eerst 
aan de hand van 
een gezamenlijk 
spel en gingen 
daarna lekker 
sorteren met 
pomponnetjes en 
pincetten. 



 

 

 

 

 

Ook ons gezamenlijk muzisch moment met de uiltjes stond in 
teken van kleur. De uiltjes leren momenteel over kunst en 
daar sluit ons thema over het kleurenmonster heel goed op 
aan. Onze tiktakvoorstelling stond dus volledig in teken van 
vrolijke kleuren. Wat was het leuk! 



 

 

 

 

Ons klassieker 
van deze week 
draait helemaal 
rond onze 
schoolreis. Want 
we gaan 
natuurlijk op 
schoolreis met 
de bus. Wat 
waren ze 
enthousiast. 
Zelfs alle 
gekende 
bewegingen 
werden even 
voor de hele 
groep 
gedemonstreerd. 

Omdat het voor 
onze bijtjes 
belangrijk is dat 
ze goed weten 
wat hen te 
wachten staat 
bekeken we op 
voorhand het 
plannetje en alle 
attracties.  



 

 

Varkentje voelt 
zich al heel goed 
thuis op de 
boerderij. 
Varkentje leert 
ons ieder 
boerderijbezoek 
een beetje meer 
over het 
verzorgen van 
de dieren.  

De grote favoriet 
bij onze bijtjes 
zijn toch wel de 
konijntjes.   



 

 

 

 

 

 

Soms vinden we ook echte cadeautjes van de natuur 
tijdens onze boerderijbezoeken. De bijtjes vonden een 
mooie paddenstoel. We bekeken de paddenstoel 
grondig en luisterden of we het kleine kaboutertje 
konden horen. Schattig!!! 



 

 

 

 

De boerderij zit ook vol van vrije ontdekkingsmogelijkheden. 
Wat is het leuk om samen met de bijtjes te experimenteren 

met klimmen, klauteren, graven, glijden,… 



De topper van deze week was toch wel onze schoolreis naar The Jungle City in Doornik. We hadden 

het geluk om de enigste school te zijn in deze binnen- en buitenspeeltuin. Wat een luxe want op deze 

manier kregen we de kans om bepaalde ritjes wel 10x te herhalen  Omdat er zoveel leuke 

momenten waren was het wat moeilijk om me te beperken tot 1 collage. Ik zou zeggen… geniet van de 

foto’s en het plezier op de gezichtjes van jullie kapoenen. 

 

 



 

 



    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Maandag 27 september: topturnhal. Zorgen jullie voor gemakkelijke 

kledij en gemakkelijke schoenen? 

 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. 


