
Klasnieuws  

uit de roze uiltjesgroep:  

Editie nr. 12  

 

  

 

 

 

                                                                  
 

                

         Op zoek naar een schatkist … 

 

 

     

 

 

De uiltjes verdiepten zich nog meer in het project ‘Ship ahoy, piraten!’, maar ook 

Sinterklaas begon al te leven in de klas. Hoe dit kwam? We kregen 

maandagochtend tijdens het forum te horen dat er een brief van knutselpiet was 

toegekomen. De kinderen kregen de opdracht om versiering te knutselen voor 

het Sintbezoek. Daarnaast was het voorleesweek en stond er iedere ochtend na 

het onthaal een prentenboek rond vriendschap centraal.  



   

De roze uiltjes gingen 

meteen aan de slag na 

het horen van de brief. 

We maakten onze 

eigen schoorsteen.                                           

De kleuters schilderden 

hun buis in het rood of 

bruin.  

De uiltjes stempelden 

de bakstenen met een 

wattenstaafje.  



 

We kleurden de 

pietenmuts in en kozen 

de accessoires voor de 

afwerking.  



 

 

 

 

De 3de kleuters gingen aan de slag met de nieuwe letter ‘P’. 

Met alle kleuters 

hielden we een mooi 

voorleesmoment.  



 

Woensdag kregen we een uitdagende piratenopdracht van eend.                     

Met een schatkaart in de hand moesten we op zoek naar een schatkist. 

Uiteindelijk bleek het een schat te zijn van Sinterklaas met allemaal 

letterkoekjes …  



 

Er was weer heel wat 

leuks te beleven tijdens 

de zakjestijd!                                

We speelden een 

piratenmemory, 

maakten een tekening 

volgens een kleuren- en 

cijferlegende, 

stempelden onze 

basiswoordenschat 

rond het project, 

maakten een eigen 

piratenhoed, …  



 

Wat vinden jullie van onze 

kleurrijke piratenhoeden?  

We oefenden ons 

lied voor het 

winterforum. 

Surprise!  



 

Elisa was onze 

geluksparel en stelde 

haar in-de-kijker-tas voor.                         

Vol bewondering keken 

we naar haar schatten uit 

de natuur: dode insecten 

en een kleine slang.                

We leerden haar 

interesses beter kennen 

en de mensen waar ze 

veel van houdt.  

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?  

• 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  

 
Maandafspraak november  

 


