
Klasnieuws  

uit de roze uiltjesgroep:  

Editie nr. 6  

 
  

 

 

 

                                                                  
 

                

        Thema ‘Herfst’  

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Sinds maandag zijn we van start gegaan met ons thema ‘Herfst’ waar het 

prentenboek ‘Lou in het herfstbos’ centraal zal staan. Dit ter voorbereiding voor 

het bosbezoek op maandag 18 oktober.                                                          

Het begin van de week gingen we van start met een knaller van een feest. 

Lilou werd maandag 5 jaar. Benieuwd naar haar wensen? Ze koos voor een 

cadeautje, een vuurwerk, geschminkt worden in een vlinder, bellen blazen en 

een ballon. Daarna smulden we van de heerlijke pannenkoeken!  

 

HIEP HIEP 

HOERA! 



 

Aan de hand van een 

voorbeeldje 

stempelden wij onze 

eigen naam aan de 

taaltafel.   

Tijdens de zakjestijd 

kregen de 2de kleuters de 

opdracht om een kale 

boom terug kleur te 

geven.  Ze stempelden 

herfstbladeren met een 

kurk.  



 

We maakten bij 

onze herfstboom 

een bosachtergrond 

door te 

knikkerverven. 

Maandag-

namiddag 

mochten we 

terug afzakken 

naar de sporthal.                  

We hielden eerst 

een opwarming 

om daarna even 

tot rust te 

komen op de 

grote mat.  



 

Dinsdagochtend 

bracht Noah een  slak 

mee naar de klas.            

We bestudeerden het 

kriebeldiertje en 

maakten buiten een 

knus huisje.  

Het klimmen, 

klauteren en 

springen stond 

centraal tijdens 

de bewegings-

hoeken.  



 

We hielden een  eerste 

brainstorm rond het 

thema ‘Herfst’.                  

De uiltjes wilden graag 

meer weten over de 

onderdelen van een 

boom en  een blad. 

Daarom gingen we op 

zoek naar bladeren.            

Door het natte weer 

legden we ze te 

drogen tussen  enkele 

kranten en boeken.                    



 

De in de kijker-tas ging voor de 1ste keer mee met onze geluksparel Nikolas.   

Hij stelde vol trots zijn schatten voor: een lievelingsspeelgoed (een 

broodrooster) en een schat uit de natuur/rond het project (eikels en 

haaientanden!!!).  Daarnaast bracht Nikolas foto’s mee van wie belangrijk is 

voor hem en wat zijn leukste bezigheid is.  



 

Tijd voor wat 

muzikaal talent!             

De uiltjes maakten 

kennis met enkele 

gekke buizen, de 

boomwhackers.  

Ze bespeelden dit 

instrument door 

tegen het lichaam 

of tegen de grond 

te slaan.                           

We volgden het 

ritme dat 

begeleider Céline 

voortoonde.   

Daarnaast hielden we 

terug een muzikaal 

moment met alle 

kleutergroepen.                 

We blikten even terug 

naar de Werelddierendag 

op maandag 4 oktober.  

De kleuters bootsten 

verschillende dieren na op 

een heleboel liedjes. “Ik 

zag twee beren broodjes 

smeren …” 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ook de 3de kleuters 

gingen ijverig te 

werk bij de 

zakjestijd. 

Kleurenpatronen 

volgen, een 

individuele 

brainstorm rond de 

herfst, …  

We hielden een 

telspel: rollen met de 

getalbeelden- en 

kleurendobbelsteen 

en stempelen maar!  

Zo oefenden we 

verder op de 

begrippen: meer, 

minder en evenveel.  



 

 

 

 

  

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 11 oktober: topturnhal 

 Maandag 18 oktober: bosdag   

 Van maandag 25 oktober tot vrijdag 29 oktober: sportweek uiltjes 

 Dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober: oudercontact  

 Vrijdag 29 oktober: herfstmarkt  

 


