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         Project ‘pooldieren’ 

 

 

      

 

We konden van start gaan met ons nieuw project ‘pooldieren’. We verzamelden 

materiaal en verdiepten ons in de 1ste onderzoeksvraag ‘Welke pooldieren leven 

er op de noordpool?’.  



 

Via een interactieve 

vertelplaat op de 

tablet gingen de 

uiltjes op zoek naar 

de verschillende 

soorten pooldieren. 

Ze tekenden deze 

op papier om nadien 

in de klas toe te 

lichten.  

In de boekenhoek 

gingen de kleuters 

op zoek naar de 

zeehond tussen alle 

pinguïns.  



   

In de bouwhoek bouwden we een reusachtige ijsberg voor de pooldieren.  



 

Een nieuw project, een 

nieuwe zakjestijd!                      

De 3de kleuters maakten 

een zeehond volgens 

een stappenplan, losten 

een sudoku op en 

rangschikten de 

pooldieren volgens de 

opgegeven volgorde.  

De 2de kleuters speelden 

een memory, tekenden 

een vrije tekst en 

knutselden een ijsbeer.  

 



 

In onze buitenhoek maakten 

de uiltjes muziek op het ritme 

van enkele noordpoolliedjes.  

Aan de spelletjestafel konden 

we het bordspel ‘Pinguïn 

panic’ spelen: één voor één 

de pinguïn op de wiebelende 

ijsberg plaatsen. De spanning 

was te snijden!  



 

Doorheen het project 

staat het prentenboek 

‘Wim, de pinguïn’ 

centraal.   

Tijdens het sporten 

voerden we enkele 

loop- en tikspelen 

uit. De ijsberen 

moesten oppassen 

voor de pooljagers. 

Wanneer de 

ijsberen werden 

getikt, namen ze 

plaats in de 

hoepels tot de 

volgende ijsbeer 

werd getikt.  



 De 2de en 3de kleuters oefenden de voorbije dagen op de schrijfdans van de 

pinguïn. Eerst met krijt buiten, daarna op papier.                                                   

“Wiegel waggel wiegel waggel, kijk eens aan. Wiegel waggel wiegel waggel, zie 

de pinguïn daar nu staan. Met zijn ogen en zijn bek, hij heeft vast wel reuzetrek. 

Zijn vrienden die gaan met hem mee. Op zoek naar vissen in de zee.” 



 

 Het knutselresultaat 

van de 2de kleuters!  



 

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

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 

 

Noah stelde de in-de-

kijker-tas voor.                           

Hij vertelde aan de hand 

van foto’s  over zijn 

actua-weetje en wat zijn 

hobby is. Natuurlijk kon 

zijn favoriet speelgoed 

niet ontbreken!  



 



 

Wat staat er op de agenda?  

• Donderdag 27 januari tot woensdag 2 februari: poëzieweek ‘natuur’ 

• Maandag 31 januari: dag van de directeur  

• Woensdag 2 februari: pedagogische studiedag (geen school)  

• Donderdag 17 februari: dikke truiendag  

Maandafspraak januari  

 


