Wees een vlieg
bij in onze klas

Klasnieuws uit de
Jaargang 3 Editie nr 1
bijtjesgroep:

Welkom terug!

De eerste schooldag ging sportief van start. Onze opening kondigde onmiddellijk het nieuwe jaarthema
aan. Je zal zien dat bewegend leren het hele schooljaar aanwezig zal zijn in alles wat we doen. We zullen
onze tussendoortjes heel wat actiever maken maar ook taal, rekenen,… pakken we actief aan. Maar voor
onze kleinste kapoentjes was op 1 september het allerleukste toch wel toen we even in onze bijtjesklas
mochten spelen en onze school verkennen in ons kleine groepje. Wat een plezier hadden we tijdens deze
eerste dagen. Kijken jullie even mee naar onze avonturen?

JOEPIE! We kunnen er weer
aan beginnen. Ons
enthousiast parelteam staat
steeds klaar voor alle
kinderen in onze school. Wat
kijken we alweer uit naar een
bruisend schooljaar.

Onze eerste groepsfoto is een feit! We starten klein en gezellig maar ons groepje
zal gedurende dit schooljaar uiteraard aangroeien tot een bruisende bijenkorf. Op
deze foto missen we nog Drin en Ryan die nog afwezig waren.

In onze klas kregen de
bijtjes de kans om alle
hoeken te leren kennen.
In onze boomhut
kunnen ze bovenaan
alvast heerlijk snoezelen
en onderaan kreeg de
boekenhoek een
plaatsje.

In de bouwhoeken
kan je niet alleen
bouwen met blokken
maar er zijn ook tal
van andere materialen
te vinden. Hier
maakten de bijtjes
tunnels en een heuse
ballenbaan voor de
ballen. Goed gewerkt!

In onze huishoek
werd de
verkleedkoffer al
helemaal
ondersteboven
gehaald. Wat een
leuke tijd hadden
ze!

In onze ontdekbak zal steeds
heel wat sensorisch materiaal
te vinden zijn.

En ook buiten
mochten we vrijuit
op ontdekking
gaan. Er werd heel
wat nieuw rollend
speelgoed
aangekocht op
maat van de bijtjes.
Wat leuk om dat
allemaal te
ontdekken.

We maakten al een eerste
kunstwerkje deze week. Met
een druktechniek gingen we
aan de slag om een
bloemenweide te maken. Via
patchwork krijgt een stuk van
ieder drukwerkje een plaats op
onze kaft van het leefboek.

Met korte
tussendoortjes
leerden we onze
hoeken nog iets
beter kennen. Ra ra
ra… Wat zit er in de
doos en uit welke
hoek zou dat
komen?

Het muziekstuk ‘Flight of the bumble bee’ liet ons kennismaken met klassieke
muziek en we leerden heel wat bij over klankduur. Daarna maakten we een
verwerking hierop. We maakten kennis met schrijfdans. Bijna wekelijks zullen we
via schrijfdans werken aan onze voorbereidende schrijfvaardigheden.

Iedere week werken
wij voor twee
activiteiten samen
met de uiltjesgroep.
Op maandag gaan
we muzisch aan de
slag. Deze keer
stond samen
bewegen via
yogabewegingen
centraal. Wat ging
dat al goed!

Op woensdag werken we
steeds met de uiltjes
samen op onze buitendag.
Deze week gingen we
eerst op natuurbeleving.
In de eerste les leerden de
kinderen vooral naar de
natuur kijken. Maar we
hadden ook geluk want in
het speelbos waren
boomverzorgers net bezig
met dode bomen op te
ruimen. We kregen
spontaan een woordje
uitleg en mochten even
meegenieten van het
spektakel.

Omdat onze kleinste
kapoentjes nog
graag even
teruggrijpen naar
herkenningspunten
van thuis maakten
wij met foto’s een
heuse familiemuur.
Maar eerst houden
we een speels
kringgesprek over
ons gezin aan de
hand van de hand
van deze foto’s.

We speelden samen
een eerste
wiskundig spel rond
kleuren. De bijtjes
gingen enthousiast
aan de slag om de
boekentasjes bij het
juiste kleur te
leggen. Daarna
zorgden we voor een
extra verdieping
door er ook een
getallendobbelsteen
aan toe te voegen.

En het kleurenspel
prikkelde onze
kapoenen zo erg dat
we spontaan met
enkele zelfstandige
kleurenspelletjes aan
de slag gingen.

Ook de eerste
sportles was weer
heerlijk. We hadden
het zonnetje nog
even mee dus
genoten we van een
parcours in het
zonnetje.

Dansen is heerlijk en
dat deden we als
tweede sportles.
Wat een
enthousiaste
medewerking van de
bijtjes!

Een spelletje met
dieren en kleuren,
dat vinden we
heerlijk!

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

Op vrijdag is het niet
langer Céline die in onze
klas te zien is. Céline is
sinds dit schooljaar de
vaste begeleider van de
uiltjesgroep. Maar
begeleider Lisa neemt het
graag van haar over.

Alice werd grote zus en
wat was ze trots om
foto’s aan ons te tonen!
Hiep hiep hoera 😊
Welkom lieve Cézanne!

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?

Wat staat er op de agenda?
•

Woensdag 14 september: eerste boerderijbezoek met alle kleutergroepen

•

Vrijdag 16 september: strapdag

•

Woensdag 28 september: uitstap naar dorpsboerderij Nest

•

Donderdag 29 september: schoolreis

•

Vrijdag 30 september: facultatieve vrije dag (geen school)

•

Maandag 3 oktober: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)

•

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

Een warme oproep:
•

Voor de uitstappen naar dorpsboerderij Nest zijn wij nog op zoek naar ouders, grootouders,
tantes,… die ons kunnen voorzien in vervoer. Wij vertrekken na een toiletmoment richting de
boerderij en komen terug omstreeks 10u50.

•

Geen vervoer zonder autozitjes. Brengen jullie deze zeker mee op de dagen van onze uitstap
naar de boerderij?

