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         Projectvrije week  

 

 

Na een deugddoende vakantie gingen we van start met een projectvrije week.  

Tijdens deze week legden we de focus op het puzzelen en de fijne motoriek.   

De uiltjes kwamen ook tot een nieuw project waarrond we de komende twee 

weken zullen werken. Zijn jullie ook zo benieuwd? Dit allemaal kom je te weten 

in ons 10de klasnieuws.          

Onze speelplaats was 

betoverd met een laagje 

herfstbladeren. Heerlijk 

om een hoopje bladeren 

in de lucht te gooien en 

dan een lieveheersbeestje 

te ontdekken.  

 

 

 

 



     

Op maandag-

namiddag dansten 

en zongen we met 

alle kleuters tijdens 

het muzikaal 

moment! 

 

Met de 3de kleuters blikten 

we nog even terug op het 

thema ‘Herfst’. We gingen 

op zoek naar woorden die 

starten met de letter ‘H’ en 

oefenden hier op.  



 

Feest voor ons 

groene uiltje Ellie, 

hiep hiep hoera!      

 

 

We vierden haar  5de 

verjaardag met een 

kleurrijke cakeje.  

Dinsdag werden we 

verwend door onze 

jarige Finn. Ook hij werd 

5 jaar, bravo!  

 



 

Tijd voor een nieuwe zakjestijd! We oefenden allerlei vaardigheden rond de 

fijne motoriek: knippen, voorwerpen grijpen met een pincet, rijgen, figuren 

maken met elastiekjes, …  
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We oefenden verder 

op het puzzelen. Een 

puzzel afgerond? Dan 

verdienden de uiltjes 

een stempel op onze 

puzzelkaart.   



 

 

 

 

Alle kleuters gingen woensdag aan de slag met het 

maken van koekjes voor de openklasdag. De roze uiltjes 

maakten speculaaskoeken: het beslag maken en 

vormpjes uit het deeg halen. Hmm, ze waren heerlijk!  

Boekjestijd: 

we kwamen 

even tot rust 

met een 

prentenboek.  



 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het hoekenwerk verkleedde Nikolas zich als een piraat. 

Iedereen vond het best wel stoer en was hiervan in de ban.  

Een nieuw project ‘Schip ahoy, piraten’ werd gelanceerd.              

Rémi en Marilien staken zelfs al een eigen piratenschip in 

elkaar. Een vlag kon hierbij niet ontbreken! 

  



 

Even snuisteren in 

onze hoekjes. 

Werken met de 

techniekkoffer, een 

rollenspel houden 

in het huisje, een 

gezelschapsspel 

spelen, een huis 

bouwen voor de 

dinosaurussen, …  

Na een tikspel met 

knuffels oefenden 

we allerlei 

bewegings-

vaardigheden. 

Stopte de muziek 

dan gingen de uiltjes 

zo snel mogelijk op 

een kruis staan en 

voerden ze een 

opdracht uit: rondjes 

lopen rond het 

kruisje, op één been 

staan, springen met 

de benen op en 

toe, …  



 

 

 

 

 

We eindigen het klasnieuws steeds met het leefboek van de roze uiltjes.                     

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?  

• Vrijdag 26 november: take-away kaas- en wijnavond  

• Maandag 29 november tot vrijdag 10 december: stagiaire Dana 

neemt op bepaalde momenten in de week onze klas over.  

 

Maandafspraak november  

 


