
 

Project “Mmm… lekker” 

Deze week hebben we ons heel wat verder verdiept in ons project “Mmm… lekker”.  We ontdekten dat 

ons centraal prentenboek heel wat boodschappen bevat.  Kijken jullie even met ons mee? 
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Het boek leerde ons dat dieren niet hetzelfde eten 
als wij maar dat er ook mensen zijn met bepaalde 

voorkeuren.  Zo eet niet iedereen vlees, vis,…          
Wij maakten als verwerking een lekkernij voor de 
vogels.  Nu de herfst begonnen is kunnen zij altijd 

een extraatje gebruiken. 



 

 

 

 

 

 

 

Het boek liet ons ook kennis maken 
met enkele hoeveelheidsbegrippen.  
Ook Els van het secretariaat kwam 

even langs om met ons mee te 
oefenen.  Wat was dat leuk! 

Lekker eten smaakt zoveel beter op een mooi gedekte tafel.  We oefenen 
op ruimtelijk inzicht door zelf de tafel te leren dekken.  Even spieken op 
de placemat en alle kinderen gingen enthousiast aan de slag.  Wat waren 

ze trots om Marika hun werk te laten zien. 



 

 

 

 

Vorige week mochten we onze 
eigen placemat in twee kleuren 
schilderen.  Deze week gingen 

we met de vaardigheden 
knippen en plakken aan de slag.  

Opperste concentratie en wat 
een nauwkeurigheid.  Heerlijk 

om te zien! 

Deze week gingen we 
voor het eerst van start 
met onze zakjestijd.  In 
de kast voor de grote 

bijtjes zullen vanaf nu 
iedere maand 10 zakjes 

te vinden zijn.  Het 
streefdoel is om deze 10 

zakjes zo zelfstandig 
mogelijk af te werken.  

Bij ieder zakje staat een 
ander doel centraal.  

Wat lukte dit al goed!  

Hier zie je een zakjestijd 
met een zoekzakje.  De 
kinderen zoeken alle 

voorwerpen die verstopt 
zitten en duiden deze 

aan op het blad.  

Er is ook een zakje met 
een opdracht voor de 
fijne motoriek te zien.  

De kinderen moeten met 
klei de stippen op de 
paddenstoel maken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen het 
themaboek werd 

voorgelezen. Deze week 
verzorgden ook enkele 
kinderen uit het lager 

een heerlijk 
voorleesmomentje voor 
onze lieve bijtjes.  Wat 

genoten ze hiervan. 

Een gezonde geest in 
een gezond lichaam.  

Tijdens de yoga 
oefenden we heel wat 

nieuwe bewegingen.  We 
gingen ook via een 

bewegingsverhaal naar 
de markt.  Wat was dat 

leuk! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tussendoortjeskast 
bracht ons deze week 
weer heel wat plezier.  

Met een toverspel 
(kimspel) gingen we op 

zoek naar de verdwenen 
groenten. 

De voeldoos vonden we 
spannend en plezant.  
Wat voelden we nu 

juist?  Iets hard?  Iets 
zacht? Heeft het 

stekels?  Heel wat taal 
lokte deze doos uit. 

We herhaalden ons 
projectlied ‘Snoep gezond’ 
met prenten en bewegingen. 
We maakten ook  muziek 
met de ritmestokken. 
Precies net als echte 
muzikanten!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het sporten moesten 
de bijtjes opdrachten 
uitvoeren met een 
pittenzakje om het dan 
nadien in het mondje van 
ons vriendinnetje ‘Lieselot’ 
te gooien.  

Deze week genoten 
we samen met de 
uiltjesgroep naar 
een voorstelling 
van tiktak die 
helemaal in het 
teken van lekker 
eten stond.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar het leukste moment deze week was zeker en vast het kookmoment met de papa 
van August.  Hij kwam samen met de kapoenen soep maken.  Terwijl de soep lekker 

stond te pruttelen kregen de bijtjes zelfs een extra traktaat met een gezonde toets.  Een 
heerlijk appel/wortel/gembersapje.  We hadden zoveel soep gemaakt dat ook de uiltjes 
mee mochten genieten.  Wat was August trots.  Bedankt voor de lekker soep en om met 

zoveel enthousiasme voor ons groepje te staan. 



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?                                                                                                      

 13 oktober: wij houden samen met Céline en Emmy een gezond ontbijt in de klas   

 14 oktober: pedagogische studiedag 

 15 oktober: geen bezoek aan een restaurant in ons project, maar er komt een heuse foodtruck 

naar onze school.   

 19 oktober: bosdag  



 23 oktober: dag van de jeugdbeweging 

 28 & 29 oktober: oudercontact 

 30 oktober: herfstmarkt 

 

Tijd voor een vraag… 

Heeft er iemand van jullie de koekjesdoosjes (2st) van Auguste in de boekentas 

van zijn/haar kind teruggevonden na de schoolreis?  Breng ze gerust mee naar 

school en wij zorgen dan dat deze weer goed terecht komen.   

 

 

 

 

 


