
Project kabouters 

Onze tweede week in ons project starten we met een zoektocht naar kabouters in het bos. Wat een 

betrokkenheid. Maar we leerden ook heel wat andere leuke kabouterweetjes deze week.  Kijken jullie even 

met ons mee? 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  
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Onze dag in het bos ging 
van start met alle 
parelkinderen samen. We 
keken naar een toneeltje en 
kregen onmiddellijk een 
opdracht die ons naar een 
heuse schat moest brengen. 



 

 

 

 

Vol goede moed gingen we op tocht. We vonden alle 
voorwerpen op onze opdrachtfiche maar bij het lezen van 
onze schatkaart ging het even mis. We zijn niet helemaal 
tot bij de schat geraakt maar dat vonden we niet zo erg. 

Het bos was voor ons al een schat op zich  



 

 

 

Een bos daar moet je naar 
kijken, dat moet je voelen 
en daar moet je naar 
luisteren. Wij gebruikten 
onze zintuigen om helemaal 
op te gaan in onze 
bosbeleving. Wat een 
heerlijk ervaring. 



 

 

 

Over de middag 
mochten we ons 
even uitleven in 
de speeltuin. 
Superleuk!!! 

Na de middag deden 
we een korte yoga-
oefening. Even één 
voelen met de 
natuur terwijl we 
onder de takken van 
de bomen liggen. 
Heerlijk! 



 

 

 

Dit soort uitstappen staan centraal in ons ervaringsgericht onderwijs. Maar naast 

leerrijk zijn ze ook een enorme meerwaarde in het creëren van een goede 
groepsdynamiek. Het is mooi om te zien hoe deze groep steeds hechter wordt. 



 

 

Terug op school 
speelden de eerste 
kleuters dinsdag een 
spel rond visuele 
discriminatie met 
bosdieren. Niet alleen 
de verschillen 
herkennen maar deze 
ook bespreken stond 
centraal. Een 
uitdagende opdracht 
maar wat werkten ze 
goed mee. 

We leerden al heel wat over 
de kabouters. Zo leerden we 
dat kabouters goed voor 
elkaar en de dieren in het 
bos zorgen. Het zijn echte 
dokters. Hoog tijd om onze 
dokterstasjes eens boven te 
halen. Vol enthousiasme 
gingen de kapoenen elkaar 
onderzoeken en verzorgen. 



 

 

 

Een bosdag aan het begin 
van de week dat vinden wij 
wel een beetje vermoeiend. 
Dus plannen we deze week 
heel wat momenten in om 
even te ontprikkelen. Met 
onze warmtestenen, ons 

yogahuisje, onze 
klankschaal, regenbuis en 

vingerpiano komen we 
helemaal tot rust. Dit zijn 

steeds prachtige momenten 
in onze bijtjesgroep. 

Tijdens dit eerste 
project leggen we 
alles vast op een 
mindmap. Hier 
plaatsen we alles in 
wat we al leerden 
van onze kabouters. 
Zo leerden we heel 
wat natuurweetjes, 
leerden we zorgen 
voor dieren, elkaar 
en onszelf, leerden 
we dat kabouters 
heuse bouwers zijn 
en nog zoveel meer. 
Wil je meer te weten 
komen hierover? 
Kom dan zeker naar 
ons eerste forum 
tijdens de 
herfstmarkt. 



      

 

 

En onze bijtjes zijn net zo’n goede 
bouwers als kabouters. In de bouwhoek 
kwamen spontaan heuse 
paddenstoelenconstructies tot stand en 
zelfs in de beweeghoek werd gebouwd. 

De mama van Nena 
en onze 

zorgcoördinator 
Evelien is een heus 
muzikaal talent. 
Speciaal voor de 
verjaardag van Nena 
kwam zij even langs 
om muziek te maken 
met de bijtjes. Vol 
bewondering keken 
de bijtjes naar de 
gitaren en ze 
mochten zelf de 
snaren eens 

aanraken.  



 

 

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

draait het toch allemaal rond…  Genieten jullie even mee? 

 

 

 

 

 

Jullie zagen ongetwijfeld dat wij onze kring een andere 
opstelling gegeven hebben om ruimte te bieden aan de 
nieuwe instappers na de herfstvakantie. Wat een beetje 
verhuizen in de kring teweeg kan brengen hé.. Onze 
kleuters gingen ook lustig aan de slag in de andere 
hoeken. Als je kleuters spontaan over een andere 
hoekindeling gaan meedenken dan kan je daar als 
ervaringsgerichte begeleider alleen maar trots over 

zijn. Sommige ideeën waren echt top dus die lieten we 

staan. Over andere ideeën zoals een bed op een bed in 
het midden van de huishoek hebben we even 
gediscussieerd   

Tijdens het sporten 
gingen we aan de 
slag met ballonnen. 
Gooien en vangen 
stond centraal. 



Hiep hiep hoera!!! Er waren er 3 jarig deze week.  Nena werd 3 jaar! We maakten er een heus feest 

van: voor de gelegenheid kwam mama Evelien even liedjes zingen in onze bijtjesgroep en mochten we 

uiteraard ook smullen van een lekker traktaat! Maar ook begeleider Lisa en ikzelf waren jarig. Dat 

vieren we natuurlijk graag met alle kleuters samen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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?                                                                                                      

 Dinsdag 26 & woensdag 27 oktober: oudercontact. 

 Vrijdag 29 oktober om 14u30: herfstmarkt met forum. De kinderen mogen zich op deze dag 

ook verkleden. 

 


