
Het kleurenmonster 

Het boek van het kleurenmonster nam ons iedere dag steeds meer mee op sleeptouw. We herkenden 

steeds beter de emoties die het monstertje doormaakt en het was een plezier om te zien hoe ze dit 

spontaan aan de kleurtjes gingen linken. Ik kreeg zelfs eens de vraag “Emmy, is je trui boos?” (want ik had 

een rode trui aan ) Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Jaargang 2 Editie nr 5 

Ons centraal 
verhaal werd 
enkele keren 
herhaald en 
telkens halen de 
kapoenen er 
nieuwe leuke 
dingen uit. Het 
verhaal herhalen 
we door het zelf te 
vertellen, het te 
beluisteren via een 
digitaal verhaal of 
het na te spelen 
met poppetjes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het boek wordt 
het gevoel 
blijdschap 
omschreven als de 
zon en de sterren. 
Maar het 
ontbreekt onze zon 
aan zonnestralen. 
Hoog tijd om deze 
via een telspel 
erbij te toveren.   

Met enkele 
kleurenspelletjes  
uit de 
spelletjeskast 
gingen we deze 
week zelfstandig 
aan de slag. Wat 
lukt dit al goed!   



 

 

Maandag gingen 
we sporten in de 
topturnhal. Wat is 
dat toch altijd 
leuk. Op de grote 
mat starten we 
steeds met de hele 
groep kleuters 
samen met een 
dans.    

Vervolgens gaan 
wel elk in eigen 
groep aan de slag. 
De bijtjes mochten 
zich eerst uitleven 
op de zachte 
matten. Veilig 
leren springen, 

rollen, vallen,… 
Heerlijk bewegen 
in deze hoek.   



 

 

Terwijl enkele 
bijtjes zich 
uitleven op de 
grote trampoline 
mogen anderen 
hun evenwicht 
oefenen op de lage 
balk.    

Tenslotte voerden we 
op de grote mat enkele 
bewegingsopdrachten 
uit. Stappen met 

opgetrokken knieën, 
achteruit lopen, 
zijwaarts rollen, 

kruipen,…   



 

 

Kapitein Winokio 
heeft heel wat leuke 
liedjes rond emoties. 
Liedjes waar heel wat 
bewegingen op passen. 
Heerlijk om het 
inlevingsvermogen te 
zien bij onze bijtjes.   

Ons 
kleurenmonstertje 
wordt soms ook 
eens bang. Maar 
zijn wij ook al eens 
bang geweest? En 
zoja, hoe voelde jij 
je dan? Via een 
kringgesprek 
deelden de bijtjes 
hun ervaringen.   



 

 

Wist je dat je ook 
kan toveren met 
kleuren? Wij 
kleurden water 
met stroken 
papier, een 
toverstaf en een 
penseel. Heerlijk 
die verwondering 
bij de kinderen.   

Tijdens onze lessen 
natuurbeleving gingen 
we op zoek naar stenen 
op de speelplaats. Een 
regenstorm had deze 
nl allemaal over de 
speelplaats gestrooid. 
Tot onze verbazing 
hadden de stenen de 
verschillende kleuren 
van het 
kleurenmonster. 
Samen met de 
uiltjesgroep gingen we 
emoties uitbeelden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook ons muzisch 
moment stond in 
teken van 
gevoelens. Op 
muziek gingen we 
dansen en emoties 
uitbeelden. Wat 
deden onze 
kapoenen dit goed. 

Deze week 
gingen we 
beeldend aan 
de slag met 
klei. Na een 
beschouwing 
van 
verschillende 
soorten 
monsters 
gingen de 
bijtjes aan de 
slag om zelf 
hun eigen 
monstertje te 
maken. Wat 
een mooie 
resultaten!   



 

 

 

Voorbereidend 
schrijven begint al 
in de eerste 
kleuterklas. Via de 
methode 
‘Krullenbol’ zetten 
wij de eerste 
stappen naar het 
echte schrijven toe. 
We starten steeds 
met grote 
bewegingen en 
gaan daarna over 
op papier.  Dit alles 
gebeurt onder 
begeleiding van 
leuke, sprekende 
muziek. Superleuk! 

Sommige kapoenen 
waren echt gebeten door 
onze schrijfdans rond de 
egel. Via de methode 
kregen zij ook nog even 
de kans om verder te 
werken aan deze 
schrijfvaardigheden.   



 

 

 

Ook in onze zakjestijd is 
de herfst aangebroken. 
De komende maand zal 
dit thema de 10 
opdrachten in onze 
zakjestijd domineren. 
Leuk om te zien hoe 
enthousiast de eerste 
kleuters ermee aan de 
slag gingen.    

Het 
kleurenmonster 
bracht zijn 
parachute mee. 
We deden 
hiermee allerlei 
opdrachten: een 
huisje maken, 
zachte en harde 
golven maken, 
raden wie er 
onder de 
parachute zit, ... 
De bijtjes 
beleefden heel 
wat sportplezier! 



 

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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een klein gelukje 
is het steeds 
wanneer wij van 
een ouder een 
leuke schenking 
krijgen. De ouders 
van Milla en Ellie 
schonken ons de 
loopfietsjes die nu 
te klein voor hen 
zijn. Bedankt! 

Er was 
vrijdagnamiddag 
heel wat 
muzikaal talent 
te horen in de 
bijtjesgroep. We 
experimenteerde
n met enkele 
gekke buizen, de 
boomwhackers. 
De kleuters 
bespeelden dit 
instrument door 
tegen het 
lichaam of tegen 
de grond te slaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze nocturne was 
een groot succes 

dankzij het vele werk 
van alle pareltjes. 

Maar ook door jullie 
aanwezigheid. Een 
grote dank u wel! 



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 4 en 11 oktober: topturnhal. Zorgen jullie voor gemakkelijke kledij en gemakkelijke 

schoenen? 

 Woensdag 6 en 20 oktober: boerderijbezoek.  

 Maandag 18 oktober: bosdag.  

 Dinsdag 26 & woensdag 27 oktober: oudercontact. 

 Vrijdag 29 oktober: herfstmarkt. 


