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         Terugblikken naar een fijne bosdag   

 

 

Maandag gingen we met de hele school richting Bulskampveld.                                     

Na het zien van een toneelstuk kregen we de opdracht om een schat in het bos 

te zoeken. Met een schatkaart in de hand gingen we op tocht. Doorheen de 

tocht kregen de uiltjes verschillende opdrachten: op zoek gaan naar 

zachte/harde materialen, aanduiden welke herfstpullen we tegenkomen, …  

Tegen de middag vonden we uiteindelijk de schat, de bundelboom!                          

Na de lunch konden de uiltjes zich uitleven op het speelplein. De dag eindigen 

deden we met ons hoofverhaal ‘Lou in het herfstbos’.  

Genieten jullie mee van enkele herfstfoto’s? 

 



     

Koekmoment samen 

met de bijtjes aan 

het water.  

Vol verwondering keken we 

naar het toneelstuk.  



 

Op stap met de schatkaart.                              

Iedere opdracht die we 

uitvoerden bracht ons een 

stapje dichter bij de schat.  



 

Ravotten op het speeltuin , maar 

ook even tot rust komen in het bos!  



   

Tijdens het 

hoekenwerk 

zagen we een 

mooi rollenspel 

tussen klant 

Nikolas en 

winkelier Lilou. 

Hierbij oefenden 

we op de 

getalbeelden en 

de cijfer-

herkenning.  

Roel stelde de in de 

kijker- tas voor en toonde 

vol trots zijn schatten.  



 

Een nieuwe zakjestijd:               

bij de bomen op zoek 

gaan naar dezelfde vorm, 

een bosdier vormgeven 

met plasticine, een 

telspel uitvoeren 

‘Hoeveel eikels heeft de 

eekhoorn verzameld?’, 

een rijmspel met 

bosdieren, …                     

Er werd flink gewerkt!  



 

De uiltjes ontdekten 

enkele weetjes over het 

bosdier ‘De eekhoorn’.  

We verdienden onze eerste 

stickers voor de 

parelchallenge.                       

Deze challenge is gekoppeld 

aan onze maandafspraak:  

“In De Dorpsparel houden 

we ’t chill, als het nodig is, 

dan wordt het stil”.  



 

De voorbije week waren er heel wat verjaardagen in onze klas. We hielden een 

feestje voor de jarige begeleiders Emmy en Lisa. De bijtjes en uiltjes genoten 

van een heerlijk pannenkoeken- en taartfestijn!                                                        

Daarnaast werd ook onze lieve parel, Luan, 4 jaar. Hiep hiep hoera!                                       

Hij koos voor een speelgoedje, het bekijken van een film ‘Kabouter en de 

peppers’, het dansen van de polonaise en een vuurwerkje.  



 



 

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?  

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

• Dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober: oudercontact  

• Vrijdag 29 oktober: herfstmarkt met forum. De kinderen mogen 

verkleed naar school komen.  

• Van maandag 1 november tot vrijdag 5 november: herfstvakantie  

 
Maandafspraak oktober/november  

 


