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         Carnaval op school    

 

 

      

Na tal van activiteiten, spelletjes en onderzoeken kwam het project ‘De ruimte’ 

spijtig genoeg ten einde. We vierden feest voor Rajan, ‘Week tegen Pesten’ 

kwam verder aan bod en de krokusvakantie werd ingezet met een carnavalsfuif.  



 

In de klas werd eerst 

een memory en matrix 

klassikaal aangeboden. 

Nadien konden de 

kleuters hiermee aan 

de slag tijdens het 

hoekenwerk. Bij de 

memory gingen de 

kleuters nauwkeurig 

waarnemen. Waar zien 

we gelijkenissen en 

verschillen tussen de 

raketten? Met het 

spelen van de matrix 

zochten de uiltjes 

dezelfde aantal sterren 

en planeten.   



 

De ‘Week tegen 

Pesten’ stond 

vorige week 

centraal.  Fedra 

bracht een bezoek 

aan onze klas en las 

het verhaal ‘Rikki’ 

voor. Nadien 

hielden we een 

korte bespreking en 

speelden een spel.  

De 3de kleuters maakten 

kennis met de letter ‘R’. 

We gingen op zoek naar 

woorden met deze 

beginletter en keken in 

tijdschriften om de letter 

te herkennen.  



   
Na het verhaal ‘Rupsje Nooitgenoeg’ gingen de bijtjes en uiltjes op zoek 

naar gaatjes op de speelplaats.                                                                                        

We vroegen ons ook af door welke dieren deze gaatjes  ontstaan? 

We vierden op 

woensdag de 

verjaardag van Rajan. 

Hiep hoera voor deze 

lieve parel!  



 

De 2de kleuters gingen 

ijverig aan het werk tijdens 

de zakjestijd. Door te 

knippen en plakken gaven 

ze een zon en een halve 

maan weer.  

 

Met behulp van een 

stappenplan maakten 

de kleuters een 

ruimtewezen uit 

plasticine.  



 

Enkele foto’s tijdens 

het hoekenwerk.  

De kleuters werden 

omgetoverd tot raketten. 

Ze vlogen door de zaal. 

Hoorden de uiltjes een 

naam van een planeet 

dan gingen ze 

vliegensvlug op een 

planeet staan.                         

We oefenden hierbij 

enkele ruimtebegrippen: 

onder, erboven, erop, 

ervoor, erachter, …  



 

De uiltjes gingen de ruimte 

verder ontdekken vanuit 

hun raket aan de hand van 

een informatieve film.   

Wie kan er het snelst 

bij de maan geraken? 

De 3de kleuters 

speelden een  

gezelschapsspel.  



 

We maakten kennis 

met het gedicht 

‘Sterren overal’.                

We verduidelijkten 

de woorden met 

prenten en gebaren. 

Nadien kregen de 

kleuters ritmestokjes. 

Bij het horen van het 

woord ‘ster’ tikten 

de uiltjes één keer 

met de stokjes.  

Het project sloten we af 

met een techniekactiviteit. 

Krijgen we onze 

waterraket de lucht in?  



 

Enkele kiekjes van het speelmoment aan de KSA.  

Vrijdag zagen we de 

gekste verschijningen. 

Wat genoten de 

kleuters van een 

kinderfuif in hun 

carnavalsoutfit!  



 

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?   

• Maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart: krokusvakantie  

• Maandag 14 maart: auteurslezing Pieter Gaudesaboos 

Maandafspraak februari 

 


