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Deze tweede week hebben we onze focus op de strapweek gelegd. Doelen rond verkeer kwamen aan bod,
we hielden een babbelkring over hoe we naar school komen, we gingen zelf eens op stap in het verkeer,
we maakten kunst met rollende materialen,… Kortom, het was weer een week vol leuke belevenissen.
Kijken jullie even mee naar onze avonturen?

Tijdens onze babbelkringen
gaat Otto bij het kindje dat
aan beurt is op schoot zitten.
Zelfs de verlegen kapoenen
stellen zich helemaal open om
tegen hem te praten. En de
andere kleuters luisteren net
als Otto even aandachtig mee
(of proberen dat toch ☺)
Deze week hadden we het in
onze babbelkring over hoe we
naar school komen.

Na onze babbelkring gingen we nog wat dieper in op hoe je moet stappen in het
verkeer. Na ons gesprek gingen we op stap om dat ook even zelf te ervaren. We
hebben afspraken gemaakt die we nu ook actief zullen kunnen inzetten tijdens onze
uitstappen of de natuurbeleving.

Wielen van auto’s,
fietsen,… rollen over de
weg. Ook wij maakten
sporen door te rollen
met knikkers door de
verf.

Tijdens het hoekenwerk
mochten de bijtjes ook
sporen maken door vrij
met auto’s door de verf te
rijden.

In de bouwhoek
gingen we samen
met Lieve aan de
slag. We maakten
een weg met onze
flexibele
wegdelen,
bouwden er een
stad rond,
speelden er met
de auto’s op,…

In de strapweek
zetten we extra in
op stappen en
trappen. Onze
schoolfietsen
werken deze week
extra ingezet.

Lowie bracht een
verkeerslicht mee
rond onze focus
verkeer. Natuurlijk
zetten wij dit even
speels in op ons
bewegingsparcours
in de gang.

En tijdens het
hoekenwerk bleef
ons parcours heel
populair. Met de
nieuwe auto’s
hadden de bijtjes
het grootste plezier.

Op de strapdag zelf
vonden we het leuk
om te kijken naar de
videoclip van het
Straplied 2022 en
leerden we ook heel
wat bij over het
verkeer dankzij
enkele filmpjes van
Aya.

Tijdens het sporten
lag de focus
natuurlijk op het
trappen en het
stappen. We volgden
een parcours en
beleefden veel
plezier. Wat was het
fijn om de blije
snoetjes van onze
bijtjes te zien!

Lisa had een
elektrische fiets
meegenomen. We
mochten dit even
van dichterbij
bekijken en zo
leerden we welke
onderdelen een
fiets heeft. De
bijtjes vonden het
heel grappig om te
zien dat die fiets zo
snel kon gaan en ze
vonden het ook wel
gek dat je gewoon
kon rijden. Een
mooi en leerrijk
moment!

In onze snoezelboomhut
werd een leuk extraatje
toegevoegd. Vanaf nu
kunnen de bijtjes ook
genieten van een rustig
luisterverhaal.

Iedere ochtend starten wij met ons
ochtendonthaal. Tijdens ons
onthaal ontwikkelen we ons
tijdsbegrip, leren we luisteren naar
elkaar, ordenen we onze dag,…
Zo ziet ons onthaal eruit:
1. Er wordt een geluksparel
gekozen door een symbooltje uit
het doosje te trekken. Samen
zingen we ons goeiemorgenlied.
2. De geluksparel mag een blaadje
van kalender trekken.
3. Met een lied wijst de
geluksparel de dagen van de
week aan.
4. Daarna mag de geluksparel het
juiste kaartje kiezen voor ons
leefboek.
5. Vervolgens gaat de geluksparel
door het raam kijken en zingen
de andere kinderen het
weerlied.
6. De geluksparel komt vertellen
welk weer hij/zij gezien heeft en
kiest het juiste symbool
hiervoor.

Vanaf nu zullen wij
bijna iedere week
een lesje krullenbol
doen. Krullenbol is
een methode rond
voorbereidend
schrijven en zal
onze bijtjes nu al
ondersteunen om
later goed tot
schrijven te komen.

Ons wekelijks yogamoment was weer heerlijk! Met onze vriendjesyoga in het
thema sprookjes gingen we apart én samen bewegen. We werden een
vuurspuwende draak, we gingen roodkapje achterna in het bos, we gingen
naar het feest van assepoester,… Wat een mooi moment was dit.

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

Kleine bijtjes worden grote
bijtjes. Samen in de boomhut,
auto’s wassen na een
schilderactiviteit,… Onze
nieuwe groep begint rustig aan
te groeien tot een hechte
kliek. Leuk om te zien!

Op vrijdag zagen we
tijdens ons onthaal
een regenboog. Wauw!
De bijtjes waren onder
de indruk!

Hiep hiep hoera!!! Alice werd 3 jaar en mocht 3 verjaardagswensen kiezen. Ze koos om geschminkt te
worden, bellen te blazen en een cadeautje te kiezen. In de namiddag kwam Alice haar oma langs met
heerlijke pannenkoeken. Wat hadden we plezier!

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 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

