
Thema Het kleurenmonster + Project kabouters  

Van het thema kleurenmonsters rollen we deze week met heeeeeel veel enthousiasme in het project 

‘Kabouters’. Het was onmogelijk om het enthousiasme te temperen en te wachten tot maandag. Dus 

gingen we woensdag al van start met het allereerste project van dit schooljaar. En wat een leuk project zal 

dit worden… Kijken jullie even mee? 

 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Jaargang 2 Editie nr 6 

Begeleider Silke had 
thuis nog een heel leuk 
kleurenspelletjes 
staan. Dus bracht ze 
dit eens mee voor ons. 
Zowel de eerste 
kleuters als de peuters 
gingen hiermee aan de 
slag. Wat was dit een 
leuk spel! 



 

 

 

Enkele van onze 
jongste bijtjes mochten 
vrij experimenteren 
met verf en 
scheerschuim. Wat een 
kleurenpracht. 

Maandag was 
het weer tijd 
om ons uit te 
leven in de 
topturnhal. 
Met een 
dansmoment 
warmt de 
hele groep op. 
Lekker 
swingen  



 

 

Maar we gaan natuurlijk 
naar de topturnhal om 
zoveel mogelijk groot 
motorische vaardigheden 
te oefenen. Deze week 
gingen we aan de slag 
met klimmen en 
klauteren. En met de 
dikke valmatten hadden 
we geen schrik om te 
vallen. 

Natuurlijk kan de 
trampoline niet 
ontbreken op ons 
bezoek aan de 
topturnhal. Heerlijk 
uitleven is dit toch. 



 

 

 

 

Op de grote valmatten kregen de bijtjes een nieuwe spelimpuls 
met grote rollen. Wat een teamwork kregen wij te zien om de 

leukste opstellingen te maken om over te springen. Heerlijk om 
te zien! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdagochtend 
vonden we plots kleine 

voetstapjes in onze 
klas. We volgden de 

voetstappen en 
kwamen uit bij een 

piepklein deurtje in de 
kring. Wat is er aan de 

hand? Wie zou hier 
zijn huisje gemaakt 
hebben? Zou het van 
een echte kabouter 

zijn? 

Een kabouter voelt 
zich het best in een bos. 
Hoog tijd om onze klas 
een beetje om te 
toveren. We schilderen 
samen een herfstboom 
met blaadjes op ons 
venster en toveren 
onze tufftray om tot 
een echte spel en 
verteltafel rond 
kabouters. 



 

 

We maken nog een 
extra verwerking op 
de schrijfdans van 
vorige week. Met onze 
kleikaarten van de 
egel wordt spelen met 
plasticine zo leuk dat 
ook de peuters mee 
willen helpen. 

Na wat 
opzoekingswerk rond 
kabouters kwamen we 
tot de vaststelling dat 
kabouters heel wat van 
de natuur kennen. 
Kabouter David kon 
zelfs dieren en mensen 
genezen met planten. 
Dat kunnen wij ook 
hoor. Eerst maakten 
we samen met de 
bijtjes een stop aan de 
pluktuin in het dorp 
om de nodige kruiden 
uit te zoeken. Wat rook 
het er heerlijk. 



 

 

 

 

 

 

Soms weten wij ook niet wat een dag zal 
brengen. Tijdens onze uitstap naar de pluktuin 
kwamen we een bouwwerf tegen. Uiteraard 
charmeerden onze bijtjes de bouwvakkers en 
mochten ze zelfs even plaats nemen in de 
vrachtwagen met kraan. Wat een leuke 
ervaring voor onze kapoenen. Is daar een nieuw 
project aan het rijpen? 



 

 

 

 

 

Op school gingen we aan de slag met onze 
kruiden, ajuin en honing. We maakten een 
mengsel dat nu even moet trekken in de 

koelkast. Maandag zullen we dit afwerken 
en krijgt iedere kapoen een natuurlijk 

hoestsiroopje mee naar huis. 



 

 

Net na het maken van 
ons siroopje vonden 
we een uitgeputte 

vlinder op de 
speelplaats. We 

leerden dat insecten 
ook soms een 

opkikkertje nodig 
hebben. Met een 

druppeltje honing die 
nog over was mochten 

de kapoenen 
aanschouwen dat 

daar heel wat energie 
in te vinden is. Na 

een kwartiertje vloog 
de uitgeputte vlinder 
weer vrolijk verder. 

Wat een mooi 
leermoment! 

Zoek de houten 
schijfjes met dezelfde 
afbeelding. We 
speelden in de klas een 
herfstmemory. 



 

 

 

We hebben een nieuw 
krijtbord in de klas. 
Het is toch veel leuker 
om daarop te tekenen 
dan op een blad  

De kabouters 
brachten heel 
wat herfstspullen 
uit het bos mee 
naar de klas. We 
gingen alvast 
aan de slag met 
het sorteren van 
de vruchten, de 
bolsters, de 

blaadjes,… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze 
zakjestijd werkten 
de eerste kleuters 
aan hun eerste 
kindtekening, 
gingen ze gericht 
kijken en zoeken en 
mochten een 
herfstboom maken 
door te scheuren en 
te plakken. 



 

 

 

En dat ons project 
leeft bij onze 

kapoenen… Els 
(secretariaat en 
keuken) kreeg de 
zelfs de speciale 
opdracht om een 
kabouterbord voor 
Woutertje 
kaboutertje te 
voorzien. Wat was 
Woutertje blij  

Het centraal 
verhaal waar wij 
onze 
woordenschat 
mee zullen 
verrijken is het 
boek van ‘Heksje 
Mimi en de 
kabouter’. Een 
prachtig boek vol 
fantasie. 



 

 

Na enkele 
regendagen was 
het zo heerlijk om 
het herfstzonnetje 
te verwelkomen. 
Natuurlijk genieten 
wij daar ten volle 
van. We speelden 
samen in 
buitenhoeken met 
de uiltjes. 

Maandag was het 
werelddierendag. 
Dat was dan ook 
het thema dat 
centraal stond 
tijdens ons muzisch 
moment met de 
uiltjesgroep. 



 

 

Wat mag er nu wel 
of niet in het 
kabouterbos? De 
bomen pijn doen, 
afval op de grond 
gooien, roepen, ...? 
De bijtjes kwamen 
te weten hoe we 
extra lief kunnen 
zijn voor het bos. 

De bijtjes kregen de 
opdracht om 
kabouter Wouter te 
helpen door een 
kabouterparcours 
te volgen en eten 
(pittenzakjes) te 
verzamelen. 



 

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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

          

 

 

Wat een klein deurtje en wat 
voetstappen toch kunnen doen. 

Heerlijk om de kapoenen gedurende 
de hele dag daarmee bezig te zien. 

Komen jullie ook 
naar ons 
herfstforum op 
vrijdag 29 oktober? 
Daar zullen we met 
de hele school een 
Halloween lied 
zingen. Hierbij 
moeten we heel erg 
bang kijken. Wij 
zijn alvast aan het 
oefenen! "Iedereen 
telt tot 10, 
griezelen met 
Halloween ..." 



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

schoenen? 

 Maandag 18 oktober: bosdag.  

 Woensdag 20 oktober: boerderijbezoek.  

 Dinsdag 26 & woensdag 27 oktober: oudercontact. 

 Vrijdag 29 oktober: herfstmarkt. De kinderen mogen zich op deze dag ook verkleden. 

 


