
 

Project “Mmm… lekker” 

Wat leuk om te ontdekken dat ook de vossengroep en de wolvengroep werken rond lekkers.  Zij werkten 

namelijk een project uit rond snoep.  En als afsluiter van dit project mochten wij even naar hun 

tentoonstelling gaan kijken.  Wat leerden we veel bij.  We ontdekten wat er juist in snoepjes zit, dat er 

ook gezonde snoepjes in de natuur te vinden zijn en nog zoveel meer.  Heel leuk voor de kleintjes om dit 

mee te maken.  Het was de ideale start om ook onze laatste week rond lekkers in te zetten.  Kijken jullie 

even mee? 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Tijdens de natuurbeleving 
gingen de kinderen in 
kleine groepjes aan de 

slag.  Ze zochten 
natuurlijke materialen en 

speelden hiermee samen 
een kimspel.   

Tijdens de zakjestijd 
gingen de kleuters deze 

week aan de slag met 
scheuren en plakken.  Het 

viel zo in de smaak dat 
ook de peuters spontaan 

mee wilden werken. 



 

 

 

We hadden al even 
gesproken over 

gezonde en ongezonde 
voedingsmiddelen.  

Maar we hadden ook 
een gesprek rond onze 

eetgewoontes.  We 
leerden dat de 
belangrijkste 

maaltijd ’s morgens is.  
De ideale kans om het 
eens extra gezellig te 
maken in onze klas en 
samen aan te schuiven 

aan de ontbijttafel.  
Een dikke merci aan 
de mama van Lucas 

om de lekkere 
boterhammen te 

komen smeren en mee 
te komen genieten. 

Tijdens onze 
yoga/relaxatie deze 

week werkten we rond 
buikgevoel en liefde.  

De warmtestenen 
werden voor de eerste 
keer boven gehaald en 

wat waren deze een 
hit.  Als verwerking 

maakten we een vrije 
tekst om onze 
gevoelens en 

ervaringen neer te 
pennen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste activiteit 
schrijfdans is ook een 
feit. Eerst dansten we 

op de muziek “de 
pannenkoek” en 
leerden we alle 

bewegingen om deze 
nadien op papier te 
zetten.  Wat later 

deden we ook nog een 
extra verwerking op 

de muur buiten.  
Heerlijk om de 

kapoentjes bezig te 
zien! 

Tijdens het sporten 
gingen we aan de slag 
in de verschillende 
bewegingshoeken: 
gooien en vangen met 
de ballen en de 
ballonnen, 
experimenteren met 
de hoepels en de 
goocheldoekjes, 
kruipen door de 
tunnel, 10x springen 
op de trampoline, ... 
Wat hadden de bijtjes 
veel sportgenot! 

  



 

 

Wat een manier om ons project 

af te sluiten…  Met onze 
foodtruck mochten wij aan 

iedereen laten zien waarover 
wij geleerd hadden de 

afgelopen weken.   

 

Eerst gingen we aan de slag 
om onze hapjes en drankje te 

maken.  Met mini croques, 
dierenkoekjes en een heuse 

mocktail waren wij klaar om 
de uiltjes te ontvangen in onze 

foodtruck.  Maar natuurlijk 
zelf eerst eens voorproeven  

Vervolgens wisselden we 
elkaar af om de 

foodtruck te bemannen.  
Enkele kinderen gingen 

aan de slag in de 
foodtruck en de anderen 

zorgden voor de 
bediening.  De uiltjes 

kregen bonnetjes die ze 
in mochten ruilen voor 
een lekkere hap of een 
verfrissende mocktail.  
Wat hadden ze plezier! 

 

Een hele grote dank u 
wel aan de ouders van 
Max die dit voor ons 

mogelijk maakten en ons 
voorzien hebben van de 

lekkere ingrediënten.  
Jullie zorgden voor een  
prachtige en leerrijke 

namiddag. 



Deze week gingen wij ook lekker veel spelen in de hoeken.  Hier zijn enkele van de mooiste momenten. 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden deze week ook een jarige kapoen.  Luan werd 3 jaar en kwam wel heel mooi uitgedost naar 

school.  Heerlijk om te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geen nieuw project volgende week maar wij gaan tot aan de herfstvakantie met het thema ‘Herfst’ aan 

de slag.  Wij gingen alvast in kleine groepjes even brainstormen wat wij al weten over de herfst.   

 

 

 

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?                                                                                                      

 19 oktober: bosdag  

 23 oktober: dag van de jeugdbeweging 

 28 & 29 oktober: oudercontact 

 30 oktober: herfstmarkt 

 

Schoolbrede afspraken: 

Naast de afspraken die we in onze eigen groep maken, werken wij ook steeds naar een schoolbrede 

afspraak toe.  Dit is de afspraak voor de maand oktober. 

 

 

Oei oei… we hadden het vandaag zo 

druk in onze foodtruck dat we de tijd 

niet meer gevonden hebben voor ons 

leefboek  


