
Klasnieuws  

uit de roze uiltjesgroep:  

Editie nr. 4  

 
  

 

 

 

                                                                  
 

                

 Wat een geslaagde week!   

  De voorbije week verdiepten we ons nog verder in het project ‘Kunst’.                   

We hielden onze natuurbeleving op de boerderij Nest en als kers op de taart                

genoten we van een geslaagde schoolreis. De week startten we met een                          

knallend feest voor onze jarige Nikolas. Zijn vier wensen (een vuurwerkje,                       

een grote ballon, bellen blazen en een filmpje van Piet Piraat) kwamen op          

deze dag uit. In de namiddag genoten we van een lekker stuk cake samen                      

met de hele uiltjesgroep. HIEP HIEP HOERA!   

 



     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

We gingen volop 

aan de slag met ons 

groepskunstwerk. 

We verzamelden 

kosteloos materiaal 

en kleefden dit op 

een groot stuk 

karton. Vervolgens 

spoten we het in 

goud en gaven we 

het kleur met wat 

verfspetters. Wat 

was ik trots op onze 

kunstenaars!  

  



 

Vol verwondering 

keken de uiltjes 

samen met de 

bijtjes naar een TIK 

TAK- moment van 

Emmy. Kunst en  

gevoelens stonden 

hierbij centraal.  

We gingen aan de 

slag met een 

nieuwe zakjestijd. 

Kleuren mengen, de 

Mona Lisa verder 

kleur geven, op 

zoek gaan naar het 

‘hetzelfde’, toveren 

met ecoline, … Dit 

allemaal kwam aan 

bod!   



 

Tot rust komen en 

experimenteren 

met de 

verschillende 

texturen op het 

‘kunstvoelbord’ in 

de boekenhoek. 



 

Joepie, de tuff 

trays zijn er! We 

gingen er mee aan 

de slag tijdens de 

speeltijd.  

Kunstwerken maken met 

de insteekparels.  



 

Woensdag was het terug tijd voor een bezoek aan de boerderij.                    

We bespraken enkele boerderijdieren en tekende deze op 

krantenpapier. Hier gaan we nog creatief mee aan de slag in de klas.  

Als ‘kunstenaars’ 

voerden we 

tijdens het 

sporten enkele 

opdrachten uit 

met de 

parachute dat 

ons kunstwerk 

voorstelde.  



 

Natuurlijk kon het 

spelen op de boerderij 

niet ontbreken: 

klimmen, klauteren, 

glijden, springen, 

ravotten in de 

zandbak, … Een 

heerlijke plek om te 

vertoeven! 

Donderdag was het dan zo ver. We vertrokken met de bus op schoolreis naar 

Jungle City in Doornik! Wat zagen we heel wat blije gezichtjes onder een 

stralende zon. We genoten van attracties, een binnen- en buitenspeeltuin, 

springkastelen en gewoon het gezellig samen zijn! Dit zal je zeker kunnen 

beamen na het zien van de volgende fotocollages.  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda?  

 Maandag 27 september: topturnhal  

 Vrijdag 1 oktober: allemaal welkom op onze 

kunstnocturne van 18u30 tot 22u00!  

 Maandag 4 oktober: topturnhal  

 Maandag 11 oktober: topturnhal  

 

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

Kijken jullie even mee wat ze te vertellen hebben?  

 


