
Project kabouters 

Onze kabouter Woutertje nam ons deze week weer mee op sleeptouw. Wat was het leuk! We ontdekten 

heel wat vruchten uit het herfstbos, we speelden kabouterspelletjes en nog zoveel meer. Kijken jullie even 

met ons mee? 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Maandagochtend mochten we onze eigen 
hoestsiroop afwerken. We zeefden het 
mengsel, maakten een etiketje en gingen 
natuurlijk ook eens proeven. Gezond en 
lekker. 



 

 

 

 

We speelden samen 
met de kabouter een 
spel rond 
plaatsbegrippen. 
Ook de peuters 
gingen al even mee 
oefenen in de kring. 
Goed gewerkt lieve 
bijtjes! 

Tijdens het 
hoekenwerk 
speelden we in 
kleine groep een 
bordspel met 
kleuren en met 
kabouter Plop. 



 

 

Deze week gingen 
we van start met 
het maken van ons 
bosstukje. Hiervoor 
knutselden we zelf 
een paddenstoel met 
kosteloos materiaal. 



 

 

We mochten 
voor de eerste 
keer dit 
schooljaar ook 
eens met onze 
tablets aan de 
slag. We 
speelden 
spelletjes met 
kabouter Plop of 
kwamen via een 
filmpje wat 
meer te weten 
over kabouters. 

Auguste bracht 
deze week een 
bladblazer mee 
om te tonen in 
de kring. 
Natuurlijk 
gingen wij deze 
even uittesten 
op de 
speelplaats. 
Daarna dansten 
we op een liedje 
over een 
herfstblad. 



 

 

 

Deze week 
gingen we voor 
de laatste keer 
dit trimester 
sporten in de 
topturnhal. Wat 
hadden we 
plezier met een 
loopspelletje op 
de grote mat. 

Met kleine 
opdrachten 
leerden we 
sluipen, 
kruipen, vallen, 

rollen,… Wat 
heerlijk om het 
plezier op hun 
gezichtjes te 
zien! 



 

 

Op de lange baan 
deden we opdrachten 
om ons ten slotte  bij 
de zachte valmatten 
helemaal uit te leven. 

Springen op de 
trampoline is 
altijd superleuk 
voor onze bijtjes. 
Maar we 
ontdekten deze 
week dat het 
ook leuk kan 
zijn als je ligt op 
de trampoline 
terwijl Emmy 
springt. Zo 
veren we ook 
lekker hoog  



 

 

 

 

Op woensdag 
vertrokken we 
voor de 
natuurbeleving 
vanuit een 
mandala 
tekening van 
Zuni. We 
maakten met 
bladeren, 

takken, stenen,… 
onze eigen 
herfstmandala’s. 

De bijtjes 
kwamen tot 
rust tijdens 
de vriendjes 
yoga. 

 



 

 

 

Wisten jullie dat de bijtjes 
graag helpen bij de 
voorbereidingen van het 

fruitmoment? 

 

We oefenden 
verder op ons 
Halloweenlied. 
Deze keer 
maakten we 
geen gebruik 
van bijhorende 
bewegingen, 
maar volgden 
we het ritme 
met de 
instrumenten.  

 



 

 

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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

Heel leuk om te zien hoe 
de eerste vriendschappen 
zich vormen en de 
kinderen elkaar op 
sleeptouw nemen. 

We hielden een 
heuse 
stoelendans: 
dansen op 
kaboutermuziek. 
Wanneer de 
muziek stopte, 
gingen we zo snel 
mogelijk 
plaatsnemen op 
een stoel. Best wel 
een beetje 
spannend! 

 



Hiep hiep hoera!!! Er is er eentje jarig.  Anna werd 3 jaar! We maakten er een heus feest van: een 

verjaardagsfilmpje, een speelgoedje kiezen, geschminkt worden, genieten van een vuurwerk en smullen 

van een lekker traktaat!  

 

 

 

 

 

 

Anna bracht 
enkele leuke 
klasgeschenken 
mee voor haar 
verjaardag. Een 
reuzegrote dino, 
enkele kleine 
dino’s en een 
prachtige 
dinoboek. De 
bijtjes gingen er 
met veel 
enthousiasme 
mee aan de slag. 

De mama van Anna kwam ter gelegenheid 
van haar verjaardag wafeltjes bakken in 
de klas. Wat hadden we een heerlijke tijd. 
Bedankt voor je enthousiasme Bieke! 



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?                                                                                                      

 Woensdag 20 oktober: boerderijbezoek.  

 Dinsdag 26 & woensdag 27 oktober: oudercontact. 

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

 


