
Project kabouters 

Deze laatste week zat weer bomvol leuke activiteiten en momenten. We leerden ook 4 nieuwe vriendjes 

kennen die al even mochten kennismaken met onze bijtjesgroep. Zij zullen ons met veel enthousiasme na 

de herfstvakantie vervoegen. Maar deze week zat ook vol spannende dingen. Op dinsdag hadden we onze 

eerste brandoefening van het schooljaar en op vrijdag mochten we ons verkleden en een forum 

voorbereiden. Kijken jullie even mee naar onze avonturen? 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
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We gingen in kleine groep 
oefenen op de begrippen groot 
en klein. We legden hierbij ook 
de één-één relatie en maakten 
een eerste overstap om 
blokken van klein naar groot 
te leggen. Drie oefeningen in 
één activiteit dus. Maar wat 
een enthousiasme. 



 

 

 

 

De eerste kleuters 
maakten na het 
gezamenlijk spel ook 
een verwerking in 
2D. Ze legden eerst 
de kabouters van 
klein naar groot en 
mochten deze 
vervolgens in juiste 
volgorde kleven met 
een lijmstift. Goed 
gewerkt lieve bijtjes! 

Dinsdagochtend 
deden we voor de 
eerste keer dit 
schooljaar een 
brandoefening. We 
schrokken wel wat 
van het luide alarm 
maar de bijtjes 
waren echt wel 
dapper. Onze bijtjes 
slaagden erin om 
binnen de tijd op de 
gevraagde plaats 
aanwezig te zijn. 



 

 

 

Onze zelfgemaakte 
paddenstoelen 
verdienen een mooi 
herfststukje om in 
geplaatst te worden. 
Daarom gingen we op 
zoek naar allerlei 
herfstspulletjes op 
de speelplaats. 
Daarna gingen we er 
in de klas in een 
vrije knutselhoek 
mee aan de slag. 

Nena bracht in dit 
project heel wat 
boekjes mee over 
kabouters. En een 
boekje over de 
populaire kabouter 
Plop kan ook wel 
eens. 



 

 

 

De eerste kleuters 
gingen deze week 
ook nog even aan de 
slag met de tablets. 
Via enkele filmpjes 
over kabouters 
leerden zij nog heel 
wat weetjes die ze 
daarna  heel graag 
deelden in de kring. 

De eerste 
kleuters gingen 
in de klas nog 
even aan de slag 
met de 
oefeningen uit 
de zakjestijd. En 
ook enkele 
peuters deden al 
heel graag 
enkele spelletjes 
mee. Flink hoor!  



 

 

Bij het bespreken van de 
activiteiten van de komende 
week kwam natuurlijk ook de 
verkleeddag op vrijdag even 
ter sprake. Hoog tijd om onze 
eigen verkleedkoffer boven te 
halen. Wat een heerlijk 
verkleedplezier! 

Het mooie weer op 
donderdag was té leuk 
om niet extra van te 
genieten. Wij deden 
yoga buiten onder de 
boom en tussen de 
herfstblaadjes op de 
speelplaats  



 

 

 

 

Een heerlijk herfstzonnetje? Dan kunnen wij niet de hele dag 
binnen blijven. Wij gaan extra genieten van de zon en omdat 
de uiltjes op sportweek waren hadden we de buitenruimte 
helemaal alleen voor onszelf. Wat een luxe! 



 

 

Tijdens één van onze 
onderzoekjes over 
kabouters leerden 
we dat kabouters ook 
echte bouwers zijn. 
Met dit idee gingen 
heel wat bijtjes aan 
de slag. Ze maakten 
de mooiste 
paddenstoelenhuisjes 
maar ook heuse 
gevangenissen voor 
de trollen (zie 
kabouter David). 
Kortom er is een 
nieuw project 

geboren… 

Na de vakantie 
starten wij met het 

project… 

BOUWEN 



 

 

We oefenden nog eens 
ons lied 'Halloween' 
voor het herfstforum.  

Vrijdag waren de 
bijtjes allemaal 
omgetoverd in een 
heks, een pompoen, 
een skelet, een zombie, 
een elfje, een 
duiveltje, ... Wat was 
het leuk griezelen in 
de klas!  



         

 



Deze week mochten vier toekomstige bijtjes al even komen proeven van de bruisende sfeer in onze 

bijtjesgroep. Sander, Anna, Alice en Ryan zullen ons na de herfstvakantie vervoegen. We heten hen 

alvast van harte welkom! 

      

     

 



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 staat er op de agenda?                                                                                                      

 Van zaterdag 30 t/m zondag 7 november: herfstvakantie.  

 Maandag 8 november: instapdatum Anna, Alice, Sander en Ryan. Welkom lieve vriendjes. 

 Donderdag 11 november: Wapenstilstand = vrije dag. 

 Vrijdag 12 november: openklasdag. De kinderen hebben gewoon school maar u mag even 

komen piepen in de klassen. 

 Zaterdag 27 november: kaas- en wijnavond georganiseerd door onze vriendenvereniging. 

 

 

Wat is het leuk als de bijtjes een kerstmuts vinden in de 
verkleedkoffer en we die omtoveren tot een kaboutermuts. Je zou 
ze toch opeten hé  


