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 Project ‘Kunst’   

  Op maandag houden we steeds een forum met de hele school. Bart van de 

academie voor muziek en woord kwam op bezoek en stelde zijn fagot voor. 

Daarnaast zijn we ook gestart met een nieuw project ‘Kunst’.                                       

De uiltjes deden hier al leuke activiteiten rond. Nemen jullie eens een kijkje?  

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 

Marilien en Elisa 

brachten voorwerpen 

mee rond het project 

‘Kunst’: een 

zelfgemaakt 

kunstwerk en een 

boekje rond 

verschillende 

verftechnieken.  

De kleuters maakten hun eigen kunstwerk en 

maakten hierbij gebruik van een bal of 

vershoudfolie. 



 

We hielden voor de 

eerste keer zakjestijd.  

Aan de hand van hun 

werkkaart kunnen de 

2de en 3de kleuters zien 

wat van hen wordt 

verwacht.                   

Een opdracht gedaan? 

Dan kleven ze een 

sticker op hun 

werkkaart.  



 

Tijdens het muzikaal 

moment maakten we 

kennis met allerlei 

muziekinstrumenten. 

We beluisterden deze 

geluiden  en bootsten 

het geluid en de 

beweging na.  



 

We gingen met de tablet op zoek naar soorten 

kunst. We ontdekten onder meer: foto’s, 

schilderijen en beeldhouwwerken.  

Maandagnamiddag 

vierden we met de hele 

uiltjesgroep de 

verjaardag van Abel.  

Wat een topfeest!  



 

Tijdens de loop- en 

tikspelen stonden de 

spelregels en het 

samenwerken 

centraal!  

Op woensdag gingen we op natuurbeleving.                        

We maakten samen met de handpop kikker afspraken rond 

de natuur en verzamelden allerlei takken en bladeren.  



 

Ter voorbereiding van 

de Strapdag hielden 

we donderdag een 

quiz rond verkeer. 

Mag je bellen of een 

bericht sturen achter 

het stuur? Van 

wanneer kan je  

vooraan zitten zonder 

autozitje?  

Max bracht een 

prachtig 

prentenboek mee 

van ‘Meneer René’. 

Een kunstenaar 

waarvan zijn 

schilderijen tot 

leven komen …  

Dit zal ons 

hoofdverhaal 

worden gedurende 

het hele project.  



 

Enkele leuke foto’s 

van tijdens het 

hoekenwerk!                 

We gingen als echte 

schilders aan de slag 

op een doek, werkten 

aan de rekentafel rond 

techniek of 

vertoefden in de 

bouwhoek of het 

huisje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We genoten van ons 

zelfgemaakt 

vriendenboek in de 

boekenhoek. 

De roze uiltjes kregen 

van Rémi leuke 

verkleedpakken.      

Dit zal een leuk plekje 

krijgen in onze 

verkleedkoffer.                 

HEEL ERG BEDANKT! 



 

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 23 september: schoolreis 

 Vrijdag 24 september: pedagogische studiedag (geen school)  

 Vrijdag 1 oktober: kunstnocturne vanaf 18u30 tot 22u00  

 


