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         Thema ‘sneeuwman’ 

 

 

     

 

 

Hier zijn we terug met een nieuw klasnieuws!                                                            

Wat was het vorige week een blij weerzien met de roze uiltjes. Er stond nog 

geen project centraal, maar we focusten ons op de schrijfdans van de 

sneeuwman. Zijn jullie ook zo benieuwd naar welke activiteiten we hierrond 

deden? Ohja en wij hadden natuurlijk zoveel te vertellen over onze vakantie dus 

hielden we een vertelkring. De kleuters tekenden wat ze het leukste vonden 

gedurende de vakantie.  



   

Voor de schrijfdans van 

de 2de kleuters trokken 

we naar buiten. Met de 

tennisbal rolden we 

rond de kruisjes en 

vormden we een 

sneeuwman. Na het 

krollenbollenlied 

gingen we aan de slag 

op papier. 

  



 

 

 Ook de oudste kleuters gingen geconcentreerd te werk. 

Bij deze schrijfdans stond het tekenen van golven 

centraal. Vervolgens versierden de uiltjes de sneeuwman 

en schilderden ze de achtergrond met waterverf.  



 

Er was ook tijd voor 

een feestje bij de 

uiltjes. Hiep hoera  lieve 

Lucas. Dat al je wensen 

mogen uitkomen!  



 

De kleuters volgden een stappenplan om zoutdeeg te maken.                                 

Nadien vormden  we aan de hand van een voorbeeldkaart onze eigen 

sneeuwvlokken. 



 

Wat genoten de kleuters 

van het hoekenwerk. 

Het nieuwe winkeltje dat 

we kregen van 

Sinterklaas was alvast 

een groot succes!  

Tijdens een muzikaal spel 

kregen de uiltjes de 

opdracht om te schaatsen 

op het ritme van de muziek. 

Pas op dat we ons 

evenwicht niet verliezen!  



 

De uiltjes kregen allerlei 

kosteloos materiaal 

aangeboden om hiermee 

een sneeuwman te 

knutselen. Knap resultaat! 

Vanuit de interesses van de 

kinderen gingen we op zoek 

naar een nieuw project.  

Marilien bracht een zeehond 

mee en Max een boek over 

een pinguïn.                                         

We brainstormden met de 

hele groep en zo werd ons 

nieuw project ‘pooldieren’ 

gelanceerd.  



 

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

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 

 

De komende 3 weken 

werken we het project 

‘pooldieren’ verder uit. 

We gingen alvast op zoek 

naar enkele 

onderzoeksvragen en 

bouwden onze 

projecttafel op.  



  



 

Wat staat er op de agenda?  

• Maandag 31 januari: dag van de directeur  

• Woensdag 2 februari: pedagogische studiedag  

Maandafspraak januari  

 


