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          Project ‘Ship ahoy, piraatjes!’ 

 

 

     

 

 

De uiltjes gingen vorige week volop aan de slag met hun nieuw project ‘Ship 

ahoy, piraatjes!’. Zich verkleden als een piraat of kapitein, varen met hun 

zelfgemaakte boot, werken aan een nieuwe zakjestijd, informatie verwerven aan 

de projecttafel, … dit allemaal stond op het programma.  

Benieuwd naar meer foto’s? Bekijk zeker ook eens het klasnieuws van de groene 

uiltjesgroep.  



   

De uiltjes speelden in de aangeklede hoekjes. De kleuters verdiepten 

zich aan de projecttafel, bestudeerden een schatkaart, puzzelden, 

zochten het piratenleven op in het huisje. … 



 

Tijdens de zakjestijd 

ontrafelden de 3de 

kleuters een 

geheimschrift en 

speelden een telspel 

over hoeveel 

diamanten in iedere 

schatkist horen.  

De kleuters maakten 

een vrije tekst rond 

het project, deden 

een aankleedspel 

rond piraten, 

voerden opdrachtjes 

uit rond zinken en 

drijven, gingen aan 

de slag met 

plasticine-

kaarten, …  



 

Tijdens het 

muzikale 

moment dansten 

de bijtjes en 

uiltjes expressief 

op de piraten-

muziek. Bij het 

stopsignaal 

namen de 

kleuters plaats op 

een kruisje en 

voerden ze een 

opdracht uit.  

Max bracht het 

prentenboek ‘Woeste 

Willem’ mee naar de 

klas. Dit zal het 

hoofdverhaal zijn 

gedurende het project.  



 

 

 

Dinsdag hielden we feest in de uiltjesgroep. Begeleider Céline was jarig.         

De uiltjes kregen de opdracht om een gezond aperitiefje klaar te 

maken. Na de speeltijd smulden we dit op met alle kleuters.                                                     

Bedankt voor de hele fijne dag samen.  



 

 

 

In de bewegingsles 

stond het lopen 

centraal met de 

‘kegeltjesloop’.               

We sloten af met 

een relaxatie-

moment waarbij de 

uiltjes per twee een 

dans uitvoerden.  

Tijdens de natuurbeleving kregen de kleuters de opdracht van eend 

om schildpaddensoep te maken. Een delicatesse voor de piraten!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uiltjes kregen elk een 

piratennaam toegewezen.                   

Zo worden ze tijdens het project 

aangesproken.  

Donderdagvoormiddag mochten 

de uiltjes zich in de klas 

verkleden gelinkt aan hun 

piratennaam. Welkom stoere 

goudhaai, leuke 

diamantkrokodil, sterke 

zwaardpiraat, stoere 

diamantkapitein, … !  



 

 

Rémi stelde de in-de-

kijker-tas voor.                  

Zijn schatten kwam 

aan bod, maar ook 

zijn actua-weetje.           

Zo vertelde Rémi dat 

Sinterklaas was 

toegekomen in 

Antwerpen samen 

met zijn pieten. 

Benieuwd of hij ons 

ook een bezoekje 

komt brengen …  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

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.  

• Vrijdag 3 december: Sintontbijt  

• Vrijdag 17 december: winterforum  

• Vrijdag 24 december: facultatieve vrije dag  

 

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

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 

 

Maandafspraak november  

 


