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        Focus bosdieren   

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Er ging een 2de week voorbij rond ons thema ‘Herfst’. Deze week legden we de 

focus op de bosdieren. Benieuwd naar nog meer foto’s? Neem gerust een 

kijkje naar het klasnieuws van de groene uiltjes.  

Na enkele dagen 

drogen konden we 

onze verzamelde 

blaadjes uit de 

kranten halen.                     

Deze blaadjes hadden 

we dan ook nodig 

voor een opdracht 

tijdens de zakjestijd.  



ik 

We stempelen, 

rolden of verfden 

langs de rand van 

de blaadjes.                     

Zo zagen we 

duidelijk de 

verschillende 

soorten 

insnijdingen:  is ons 

blad getand, 

gezaagd, gekarteld 

of  eerder golfend? 

Tijdens ons taalspel kropen we in de rol van een specht.                       

We hakten en plakten woorden door te tikken met de 

ritmestokjes. Zo leerden we onze basiswoordenschat rond het 

thema ‘Herfst’ nog beter kennen.  



 

Sport is fijn voor groot 

en klein!                                             

In de topturnhal 

gingen we na de 

opwarming terug aan 

de slag in de 

bewegingshoeken.  

De uiltjes hielden een 

spannende estafette, 

volgden een 

bewegingsomloop en 

voerden opdrachten 

uit op de trampoline. 

HAPPY BIRTHDAY TO 

TOPRAK!                        

Dinsdag hielden we 

een feestje voor onze 

jarige. We smulden 

van heerlijke 

pannenkoeken en 

sloten het feest af 

met een polonaise!  



 

Wisten jullie dat 

wij tijdens het 

thema ‘Herfst’ 

iedere dag een 

bosdier centraal 

stellen? We leren 

de pootafdruk 

kennen, de 

eetgewoontes 

en enkele 

interessante 

weetjes.  

Wat was er aan de 

hand op de 

speelplaats?                         

Alle herfstspullen 

lagen door elkaar op 

de grond. Gelukkige 

ruimden de uiltjes dit 

netjes op door te 

gaan sorteren.                   

We eindigden de 

activiteit met een 

telspel. 



 

Vanuit de 

sorteeractiviteit 

kwamen de uiltjes 

tot het idee om 

een eigen 

herfstwinkel te 

openen.                       

We gingen op 

zoek naar een 

naam. Uiteindelijk 

werd ‘Het 

Herfstblaadje’ 

geopend!  

Samen met de bijtjes gingen we woensdag op natuurbeleving.                             

We vertrokken vanuit de mandala van Zuni om dan daarna zelf 

herfstmandala’s vorm te geven met blaadjes, takken, stenen, schors, …  



 

Deze week stelde Marilien de in de kijker-tas voor. We namen een kijkje 

naar de meegebrachte schatten, maar kwamen ook haar favoriete bezigheid 

‘schilderen’ te weten. Eindigen deden we met een leuk weetje uit de 

actualiteit. 

Wat staat er op de agenda?  

• Van maandag 25 oktober tot vrijdag 29 oktober: sportweek uiltjes 

• Dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober: oudercontact  

• Vrijdag 29 oktober: herfstmarkt  

• Van maandag 1 november tot vrijdag 5 november: herfstvakantie  

Maandafspraak oktober/november 


