
 

Thema herfst 

Deze laatste week voor de vakantie zat nog vol leuke activiteiten waarmee de kapoentjes zich helemaal 

mochten verdiepen in het thema rond de herfst.  Kijken jullie even mee? 

 

 

 

 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 9 

Het boek ‘Karel in de 
herfst’ stond in dit thema 
centraal.  De eerste dagen 

werd het verhaal enkele 
malen door de begeleiders 

interactief voorgelezen. 

Maar wat is het 
leuk als de kleuters 

aan het einde van 
het thema de taal in 

het boek goed 
verworven hebben 

en actief kunnen 
inzetten tijdens het 

zelf vertellen van 
het boek. Goed 

gedaan kapoentjes!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de 
natuurbeleving gingen 

we op zoek naar 
verschillende soorten 
blaadjes.  We maakten 

er leuke 
herfstmannetjes mee. 

In de klas maakten we 
met stencils kleurrijke 
herfstblaadjes die we 

ook nog zullen 
gebruiken voor een 
groepswerk dat we 

tijdens de 
kunstnocturne (einde 

schooljaar) zullen 
tentoonstellen.  Wat zal 

dat mooi worden. 



 

 

We speelden een 
associatiespel.  Wat 

hoort bij elkaar?  Een 
kastanje bij een 

bolster, een blaadje 
bij een kale boom, een 

spin in een 

spinnenweb,…  

Na onze activiteit 
schrijfdans in het 

vorige project oefenden 
we nog wat verder op 

het maken van cirkels. 
Overtrek de 

stippellijnen.  Opperste 
concentratie.  



 

 

We speelden een 
wiskundig spel 

met kaartjes rond 
plaatsbegrippen, 
een kabouter en 
een paddenstoel.  

Supertof! 

We ontdekten heel wat 
over het weer in de 

herfst aan de hand van 
een informatieve film.  
Daarna was het hoog 

tijd om dit zelf te gaan 
ervaren.  Wat een 

plezier!   



 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het deze 
week de laatste 

keer was dat Silke 
bij ons in de groep 

stond, wilden we dit 
niet ongemerkt 

voorbij laten gaan.  
We maakten een 

cadeau en de 
bedoeling was om 

het donderdag 
tijdens haar laatste 
dag in onze groep 

aan haar te 
overhandigen.  

Helaas kon ze er 
niet bij zijn maar 

niet getreurd.  Ons 
cadeautje loopt niet 

weg en Silke 
springt vast na de 
vakantie nog even 

binnen.   

Na de vakantie krijgen 
we er een nieuw bijtje 

bij.  Amar kwam alvast 
even proeven van de 

sfeer in de bijtjesgroep. 



 

De bijtjes mochten op 
vrijdag verkleed naar 

school komen om 
Halloween te vieren.  In 

de kring mochten ze eens 
hun verkleedkledij tonen.  
We zagen een draak,  een 
vleermuis, een duiveltje, 

een koala, een heks, 

Mega Mindy,… Wat 
waren ze fier! 

We voerden een 
muzikaal 

griezelspelletje uit.  Op 
Halloween muziek 
gaven de bijtjes de 

pompoen door.  Als de 
muziek stopte, moest 

de kleuter die de 
pompoen vasthield de 
pompoen verstoppen.  

Spannend! 



 

 

 

Ook deze week maakten wij enkele leuke foto’s van kleine gelukjes tijdens onze vrije werktijd in de 

hoeken.  Genieten jullie even mee? 

 

 

 

 

 

 

 

Met zulke mooi uitgedoste kapoentjes mocht een 
groepsfoto niet ontbreken. 



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? 

         

 

     

 

Omdat de herfstvakantie wat langer duurt gaan wij onmiddellijk aan de slag met een thema rond 

Sinterklaas.  Wij zullen hier 3 weken rond werken tot vrijdag 4 december.  Hebben jullie spullen die 

passen in ons thema?  Breng deze dan zeker mee.  Letten jullie erop dat alles genaamtekend is?  

Boekjes van speelgoedwinkels komen ook altijd van pas tijdens dit thema.  Breng deze dus gerust mee 

i.p.v. ze op de stapel oud papier te leggen  

 

 



Wat staat er op de agenda?                                                                                                      

 Herfstvakantie tot zondag 15 november.  Geniet van deze extra verwenmomenten met jullie 

kapoen.   

 

Schoolbrede afspraken: 

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

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

 

 

 


