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 De eerste volledige week  

          Tijdens de voorbije week werkten we nog even projectvrij, maar legden we de   

focus op het thema ‘Terug naar school’. Dit om de klaswerking en elkaar wat        

beter te leren kennen. Het prentenboek ‘Lou op weg naar school’ stond hierbij 

centraal. Nemen jullie even een kijkje welke activiteiten we zoal deden?   

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

We vulden ons eigen 

vriendenboekje in.          

Zo kwamen we van 

iedereen een heleboel te 

weten: de leeftijd, het 

lievelingseten, de 

haarkleur, het huisdier, 

wat ze later willen 

worden en bij wie ze 

wonen.                                      

Dit vriendenboekje zal 

gebundeld worden en 

een plekje krijgen in de 

boekenhoek.   



 

Ook in de uiltjesgroep 

hebben wij een toonmand. 

Daar kunnen de kleuters ’s 

ochtends bij het binnen 

komen hun schatten in 

leggen. Tijdens het 

ochtend- of middagonthaal 

nemen we dan een kijkje in 

deze mand.  

Op maandag-

namiddag houden wij 

steeds een muzikaal 

moment met de hele 

kleutergroep. Het was 

tijd voor een koude 

verfrissing!                       

We hielden een 

ritmische dans op de 

‘douchedruppel’.  



 

We bespraken 

verschillende soorten 

vormen en vulden deze 

op met materialen uit de 

natuur (bladeren, takjes, 

gras, …).  

Aan de knutseltafel 

gingen we aan de slag 

met plakband en verf. 

Zo kwamen er ook 

mooie vormen 

tevoorschijn op onze 

werkjes!  



 

Tijd voor een telspel! De uiltjes gingen op zoek naar  

de verstopte schoolbuskaartjes. De kleuters telden 

het aantal kinderen in de bus en hingen hun 

wasknijper bij het juiste cijfer.  

Dinsdagnamiddag 

sporten alle uiltjes 

samen. We maakten 

kennis met enkele 

nieuwe tik- en balspelen. 

Op het einde van een 

sportles houden we 

steeds een kort 

relaxatiemoment.  



 

Woensdag vertrokken 

we richting de boerderij 

‘Nest’. De uiltjes 

genoten van het 

voorleesmoment over 

‘Lou op weg naar 

school’. Lou ging al 

wandelend naar school 

waarbij ze rekening 

moest houden met 

enkele verkeers-

afspraken. Op school 

aangekomen, vertrok 

Lou met haar 

klasgenoten naar de 

boerderij. Een passend 

verhaal dus!  



 

Enkele kiekjes tijdens het 

spelen op de boerderij!  



 

We speelden onder een 

stralende zon bingo met 

de basiswoordenschat 

rond ‘Terug naar school’. 

Zoveel enthousiasme en 

spanning … Welk team 

wint er het spel?  

Deze week tijdens het hoekenwerk gingen we aan de slag met de puzzels 

rond vormen, maakten we met behulp van een voorbeeldkaart bouwwerken, 

konden we knippen, namen we een kijkje in de verkleedkoffer, piepten we in 

ons klasnieuws, …  



 

Zijn jullie ook zo benieuwd 

naar ons eerste project?                        

We hielden samen met de 

groene uiltjes een brainstorm. 

Vanuit de interesses van de 

kinderen kwamen we tot het 

project ‘Kunst’. Vanaf 

maandag gaan we hiermee 

van start. Dit voor de 

komende 3 weken. Eindigen 

doen we met onze 

kunstnocture op vrijdag 1 

oktober. Jullie komen toch 

ook?  



 

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?  

 Vrijdag 17 september: strapdag  

 Donderdag 23 september: schoolreis 

 Vrijdag 24 september: pedagogische studiedag (geen school)  

 Vrijdag 1 oktober: kunstnocturne vanaf 18u30 tot 22u00  

 


