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        Laatste week project ‘Kunst’  

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Met de schoolbus 

vertrokken we maandag 

naar de sporthal. In de 

topturnhal deden we 

allerlei bewegings-

vaardigheden: springen 

op de trampoline en 

terwijl het zakje tikken, 

een omloop met het 

klimrek en een 

estafettespel.  

De laatste week rond het project ‘Kunst’ zit er alweer op. We sloten het project 

af met onze kunstnocturne en een bezoek van kunstenares Manon.                     

Vanaf maandag 4 oktober starten we met het thema ‘Herfst’ ter voorbereiding 

van ons bezoek aan het bos op maandag 18 oktober.                                                   

Nemen jullie eens een kijkje naar wat we deden de voorbije week?   

 



 

De 3de kleuters maakten 

kennis met de letter ‘K’ 

van het woord kunst. 

We gingen op zoek naar 

woorden die beginnen 

met een ‘K’ en zochten 

naar deze letter in de 

kranten. Zo kwam er een 

eerste letter aan onze 

lettermuur.   



 

Rémi bracht een 

memory van de 

Efteling mee. 

Natuurlijk moesten 

we deze 

uitproberen!  

Lieselot, de mama 

van Ellie en Milla, 

kwam op bezoek. 

Ze trok foto’s van 

de kinderen voor de 

kunstnocturne.  

Wat de opdracht 

was ? Een emotie 

uitbeelden!  



 

Woensdag was 

het ‘dag van de 

sportclub’.                 

De kleuters 

stelden vol trots 

hun hobby voor!  

Tijd om tot rust te 

komen tijdens 

Sherborne.                        

We deden per twee 

rustgevende 

opdrachten op de 

mat.   



 

Tijdens het muzikaal 

moment transformeerde 

Tina Tovenaar de kleuters 

in jonge katten, 

machokatten, 

zwerfkatten,                      

deftige katten, …We 

zagen veel expressie bij 

de bijtjes en uiltjes.  

Onder het 

goedkeurende oog 

van kikker gingen 

we op 

stenenzoektocht. 

Nadien bekeken we 

de stenen van 

dichtbij en 

koppelden we de 

verschillende 

kleuren met de 

gevoelens: angst, 

verdrietig, blij en 

boos.  



 

Er werd ook ijverig 

gewerkt om de 

zakjes op tijd af te 

werken: de kleuren 

mengen, een 

verbindspel,  de 

begrippen minder 

en meer toepassen, 

oefenen op de 

lettter ‘K’, …  

Om ons eerste 

project ‘Kunst’ af te 

ronden kwam 

Manon, een echte 

kunstenares en 

lesgeefster in 

verschillende 

kunstacademies, op 

bezoek. De uiltjes 

stelden enkele 

vragen, bekeken 

werkjes en zagen 

met welk materiaal 

ze aan de slag gaat. 

We mochten zelf 

eens piepen in haar 

schetsboek.  



 

We blikken graag 

terug op een 

geslaagde 

kunstnocturne.              

De werkjes van de 

uiltjes schitterden 

tijdens de  

tentoonstelling. 

Bedankt aan 

iedereen die een 

bezoekje bracht!  

KUNST 

NOCTURNE 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 4 oktober: topturnhal  

 Maandag 11 oktober: topturnhal 

 Maandag 18 oktober: bosdag   

 


