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         Project ‘De ruimte’    

 

 

      

Er was weer een heleboel te beleven in de uiltjesgroep. De kleuters verdiepten 

zich verder in het project ‘De ruimte’, Dikketruiendag stond centraal en ‘de 

week tegen pesten’ ging van start. Nemen jullie even een kijkje? 

 

Nadat we natuurlijke vormen 

zochten op de speelplaats 

gingen we op zoek naar de 

verstopte vormen om onze 

rakketen te vervolledigen.  



 

We hielden een 

bewegingsspel en bootsten 

de zweefbewegingen na van 

de astronaut.  

Met behulp van enkele 

voorbeeldkaarten  

bouwden de uiltjes 

met de blokken van 

Clics rakketen.  



 

Oh neen, onze 

prenten van het 

boek ‘In de ruimte’ 

lagen door elkaar. 

De kleuters legden 

de prenten terug in 

de juiste volgorde 

en vertelden het 

verhaal na.   

Tijdens het 

muzisch moment 

gingen we per 

twee elkaars 

spiegelbeeld 

nadoen.  



   
We tekenden onze fantasie ruimtewezens.                                            

De 3de kleuters oefenden op het hakken en plakken van woorden. 

De kleuters maakten 

hun eigen 

ruimtehemel: 

knikkerverven, het 

tekenen van planeten 

en sterren en dan 

knippen en plakken 

maar!  



 

We leerden een nieuw projectlied ‘Naar de maan’ en begeleidden het 

lied ritmisch met de muziekinstrumenten.                                                                           

Na al de drukte zochten we de rust even op tijdens de Sherborne. 



 

De kleuters gingen op zoek 

naar enkele verzamelingen 

tijdens de natuurbeleving.  

Donderdag was het 

Dikketruiendag.                              

We keken of onze 

verwarming lager stond en 

dachten na hoe we beter 

zorgdragen voor het 

klimaat.   



 

We warmden ons buiten 

op. Er was natuurlijk een 

hevige wind en we 

onderzochten dit met 

slingers. Nadien deden we 

een begrippenspel met de 

muts, de sjaal en de trui.  



 

“Hé doe je mee met 

Krullenbol?”                   

De 2de kleuters deden 

de schrijfdans van 

het ruimtewezen.  

Wie wil kon zijn 

ruimtewezen nog 

kleur geven door te 

blazen met ecoline. 



 

Tijd voor nog meer 

spelletjes: een 

prentendomino en een 

ladderspel met de raket.   



 

Nog wat foto’s tijdens het 

hoekenwerk.  

Met fierheid stelde Irene 

haar schatten voor. Ook 

kwamen we te weten wat 

haar liefste bezigheden 

zijn en wie belangrijk is 

voor Irene.  



 

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

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 

 

De week sloten we af 

met een feestje voor 

Rémi. Gelukkige 

verjaardag lieve parel!  



  



 

Wat staat er op de agenda?  

• Vrijdag 18 februari tot vrijdag 25 februari: week tegen pesten 

• Dinsdag 22 februari en woensdag 23 februari: oudercontact  

• Vrijdag 25 februari: carnavalsfuif  

• Maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart: krokusvakantie  

Maandafspraak februari 

 


