
 

Wat vliegen de weken voorbij.  Ook deze week zat boordevol leuke spelletjes en toffe activiteiten.  Met 

als topper onze schoolreis naar kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde.  Kijken jullie even mee naar onze 

avonturen? 

 

 

 

 

Wees een vlieg  
bij in onze klas  

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:  
Editie nr 3 

Op maandag stonden we 
even stil bij de eerste dag 

van de herfst.  Het was toen 
nog niet te voelen aan de 

temperaturen maar op de 
speelplaats vonden we toch 

al heel wat aanwijzingen 
(gekleurde blaadjes, 

eikels,…) dat de herfst in 
aantocht was.  Hoog tijd om 
het seizoen zichtbaar in de 

klas te maken.  Wij doen dat 
steeds aan de hand van ons 

seizoenskastje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het ’s morgens nog wat koud is spelen we eerst wat spelletjes in de klas.  
Zoals bijvoorbeeld dit kleurenspel.  Sorteer de boekentassen volgens kleur.   

 

Maar we ontdekten ook heel wat nieuwe materialen in onze hoeken.  Zo 
kwamen de grote houten blokken en de rollen uit de kast, gingen de eerste 
kleuters nog extra aan het sorteren en classificeren in de hoek voor de eigen  
werktijd en werden ook mooie werkjes gemaakt met de steekparels.  Wat een 
bedrijvigheid! 

 

 



   

Maar van zodra 
wij de kans 
krijgen dan 
trekken we naar 
buiten.  Drama, 
uitbeelden en ons 
inleven in een 
andere rol kan 
best grappig zijn! 

 

 

 

We maken optimaal gebruik 
van het zonnetje en halen de 
bellenblazers boven.  Kijk 
eens wat een grote bellen.  
Heerlijk buitenplezier! 

 

 

 



 

 

 

 

Maar het hoogtepunt deze week is toch wel zeker onze schoolreis naar de kinderboerderij.  We kregen 

tijdens de rondleiding de kans om zelf de dieren te voederen en mochten heerlijk ravotten op het grote 

speelterein.  Zelfs de regen was geen spelbreker want dan hadden wij plezier in de speelschuur en het 

springkasteel.  Wat een leuke dag!  Op de volgende pagina kan je even meekijken naar al dat leuks. 

Luisteren naar elkaar tijdens een kringgesprek 
gaat zoveel beter in de buitenlucht.  Iets wat 
we ook bij kouder weer en een dikke jas vaak 
zullen blijven doen. 

 

 

 



 



 

Nemen jullie even een kijkje in het leefboek van de bijtjesgroep? Wat vonden jullie kapoenen belangrijk 

om te vertellen? Wat vonden ze het leukst? Wat bleef hen het meest bij? 

              

Deze week werd onze lieve 
parel Nikolas ook 3 jaar.  Wat 
hadden we een leuk feestje in 
onze groep.  Hij koos 3 leuke 
wensen waaronder het 
dansen van de polonaise.  Wat 
was dat plezant.  Dikke 
proficiat lieve vriend. 

 

 

 



Wat staat er op de agenda? 

 5 oktober: dag van de leerkracht 

 14 oktober: pedagogische studiedag 

 19 oktober: bosdag  

 23 oktober: dag van de jeugdbeweging 

 28 & 29 oktober: oudercontact 

 30 oktober: herfstmarkt 

 

Nog een kleine herinnering… 

 Wij hebben nog niet van iedereen laarzen ontvangen.  Gezien de herfst heel wat regen met zich 

meegebracht heeft zullen wij de laarzen aantrekken om op natuurbeleving te gaan. 

 Wij hebben nog niet van iedereen een doos zakdoekjes en een pak vochtige doekjes mogen 

ontvangen.  Brengen jullie deze nog mee?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


