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         Project ‘pooldieren’ 

 

 

      

Deze week legden we de focus op onze 2de onderzoeksvraag: ‘Hoe reizen we 

naar de Noordpool?’ Tijdens de natuurbeleving stond de vogeltelweek centraal 

en we gingen ook van start met de poëzieweek.  

Zo zagen de uiltjes dat de 

bewoners op de Noordpool 

in stenen huizen wonen of 

sommigen in een iglo.                     

We maakten met 

constructiemateriaal  ons 

eigen verblijf.  



 

 

Op maandag - en 

donderdagvoormiddag krijgen de 

2de kleuters van de roze uiltjes 

bezoek van de groene uiltjes.    

Deze week kwamen ze op 

verkenning in onze hoeken.  

In de buitenhoek maakten we 

puzzels van pooldieren op de 

tablets. Met de bouwmaterialen 

gaven we weer hoe we kunnen 

reizen naar de Noordpool.  



   

Joepie, de muzikale 

momenten op 

maandagnamiddag gaan 

vanaf nu weer door!               

Als sneeuwboom-

mannetjes deden we 

allerlei opdrachten op de 

muziek van 

Dansspetters.  

Kijk eens naar ons huisje op 

de Noordpool.                         

Brr, wat was het daar koud!  



/ 

Oh nee, de pinguïns 

zitten vast in het ijs!               

De kleuters gingen op 

zoek naar 

mogelijkheden om ze 

te bevrijden: met de 

hamer kloppen, het ijs 

in onze handen 

opwarmen, op de 

verwarming 

plaatsen, … Zou het 

hen gelukt zijn?  

Met het overgebleven 

ijs gingen we creatief 

aan de slag.  



 

We keken naar een 

informatieve film over 

hoe de dieren leven op 

de Noordpool.  

Tijdens de natuurbeleving maakten we heerlijke vogelsnacks zodat we 

nog meer vogels konden spotten voor de vogeltelweek.  



 

De opdrachten van de 

zakjestijd bestond uit onze 

kindtekeningen,                                

de schaduwen zoeken van 

de pinguïns, met behulp van 

een kijkkaart de dieren op de 

juiste ijsberg plaatsen, 

letters herkennen en 

imiteren, met een eierdop 

een pinguïn knutselen, …  



 

Met de start van de 

poëzieweek rond de 

natuur maakten we 

kennis met een 

gedicht over de 

pooldieren. Ook zo 

benieuwd?                  

Breng dan zeker een 

bezoekje aan ons 

openluchtmuseum 

op vrijdag 4 februari.  

In de buitenkring stelde onze geluksparel, Max, zijn in-de-kijker-tas voor.  



 

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?  

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

• Maandag 31 januari: dag van de directeur  

• Woensdag 2 februari: pedagogische studiedag (geen school)  

• Vrijdag 4 februari van 15.00u tot 16.00u: ‘openluchtmuseum van de poëzie’ 

• Donderdag 17 februari: dikke truiendag  

Maandafspraak januari  

 


