Wees een vlieg
bij in onze klas

Klasnieuws uit de bijtjesgroep:

Jaargang 3 Editie nr 4

Projectvrij
Tijdens deze korte week, omwille van de schoolreis en de facultatieve vrije dag, gingen wij met aan de
slag met een kleine focus rond de herfst. We lazen een leuk herfstboek, we hebben een heuse ontdektafel
ingericht, gingen voor de eerste keer met zakjestijd aan de slag. Kortom, een korte maar drukke week.
Kijken jullie even mee naar onze avonturen?

Het boek ‘Sammie in de herfst’ bracht onze focus
voor deze week helemaal tot leven. Dat de natuur
terug veranderd kon iedereen aan de levende lijve
ondervinden. Wat waren ze snel om op te merken
dat het nu ook zoveel regent als in het boek.

Samen gingen we vervolgens aan de slag om onze herfsttafel in te richten. Wat werd
er heerlijk gespeeld met onze tufftray.

Met een herfstmemory
speelden we een leuk
spel. Het was een echte
oefening om hun beurt
af te wachten 

De schrijfdans uit de
krullenbolmethode paste
perfect in onze thema
rond de herfst. We gingen
aan de slag met een
oefening rond de egelbol.
Trekken van lijntjes
beginnend bij de stip en
rondjes maken in de egel.

De eerste
oefeningen in onze
zakjestijd werden
gesmaakt. Vanaf nu
maken wij in één
maand tijd 10
oefenwerkjes die
de eerste kleuters
helemaal
zelfstandig moeten
afwerken.

We maakten een
bladerentapijt
door te scheuren
in gekleurd papier.

Tromgeroffel…
Het eerste project
werd door de
kapoenen gekozen.
Wij gaan de
komende weken
leren over de spin.
Brrrr niet de
begeleiders hun
favoriete project
maar samen met
onze bijtjes zijn we
best dapper 

Op de boerderij gingen
we aan de slag met een
lesje media. Met de
camera van de tablets
gingen we op zoek naar
allerlei dingen die bij de
herfst horen. We vonden
paddenstoelen, gekleurde
bladeren én we vonden
ook een aantal spinnen in
hun web. O wat was het
enthousiasme groot. Er
kwam een filmploeg met
ons mee om ons
enthousiasme op de
boerderij vast te leggen.
Daarna kregen we nog
even de tijd om te spelen
en tot bij de dieren te
gaan.

Onze schoolreis was een echte voltreffer. Wat hadden we plezier in de Sierk. Het was een uitstap om
nooit meer te vergeten. We mochten ons uitleven door te klimmen en te klauteren, te springen, te
fietsen, te graven, ons te verkleden en nog zoveel meer. Het was een stimulans voor onze creativiteit.
Maar het was vooral heel erg genieten. Kijken jullie even mee naar een selectie van de vele foto’s 

Het favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes. Want daar draait
het toch allemaal rond… Genieten jullie even mee?

Soms ontstaan projecten op de
leukste manier. Deze keer
vonden we een spin in de klas.
Het bracht zoveel vragen
teweeg dat een project niet
kon uitblijven. Heerlijk toch!

Wat staat er op de agenda?


Woensdag 5 oktober: dag van de leerkracht



Woensdag 12 oktober: openklasdag



Maandag 17 oktober: bosdag voor het lager



Dinsdag 18 oktober: bosdag voor de kleuters



Vrijdag 21 oktober: dag van de jeugdbeweging (kinderen mogen naar schoolkomen in het
uniform van hun jeugdbeweging)



Maandag 24 oktober: kleuterrapport



Dinsdag 25 oktober: oudercontact kleuters



Woensdag 26 oktober: oudercontact kleuters

