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Ondertussen zijn we het al goed gewoon in onze bijtjesgroep. We krijgen de routines steeds beter onder
knie en gaan al flink aan de slag in de hoeken. Het basismateriaal werd al goed onderzocht en nu brengen
we ook steeds vaker wat extra differentiatie aan. Deze week ligt de focus op ‘jezelf in de klas’ en geven
we al een aanzet naar de herfst en al zijn kleuren. We hebben niet stilgezeten deze week. Kijken jullie even
mee naar onze avonturen?

Maandag maakten we een
omtrek van ons eigen lichaam.
Daarna mochten we ons
lichaam ogen, oren, haren,…
geven. Zo leren we beter
kijken naar onszelf en leren
we de lichaamsdelen beter
kennen.

Het resultaat mocht er zeker zijn. Wat waren ze trots op onze vriendenslinger. Er
kwamen prachtige werkjes tot stand.

Na het ontdekken van
ons eigen lichaam was
het hoog tijd om onze
eerste kindtekening van
het schooljaar te
maken. Het is steeds zo
leuk om de evolutie
gedurende het
schooljaar hiervan te
zien.

Het lied ‘hoofd,
schouders, knie en teen’
werd deze week extra
ingeoefend. Een klassieker
maar toch zo leuk.

Deze week
maakten we ook
onze eerste vrije
teksten. Wat
kregen we al
prachtige werkjes
én verhalen te
horen. Goed
gewerkt lieve
bijtjes!

Samen met de
uiltjes gingen we
weer muzisch aan
de slag. Dansen
tot de muziek
stopt… voer
daarna een
opdracht uit.

De ontdekbak werd
gevuld met kleurige
waterparels. Wat
een plezier om de
parels te zien
groeien. Om te
ervaren dat de
parels eerst hard
zijn en daarna zacht
worden in het
water. Sensorisch
plezier!

We maakten met
gekleurd papier een
regenboog. De
bijtjes moesten
hiervoor eerst
gekleurde stroken
knippen. Niet
gemakkelijk dat
knippen op een
lange lijn.

We maakten met
plasticine haar voor het
kindje op de prent.

Op dinsdag komen wij
steeds even tot rust
met een relaxatie
activiteit. Deze keer
beleefden wij de
emoties blijdschap en
woede aan de hand van
onze kleurenbal.

Onze eerste
boerderijbezoek van dit
schooljaar is een feit.
Vorige week werd ons
bezoek afgelast wegens
het regenweer maar
gelukkig kregen wij de
kans om het te
verplaatsen naar deze
week. Op de boerderij
gaan wij steeds van
start met een korte
introductie vooraleer
we op bezoek gaan bij
de dieren.

Maar het allerleukste
op de boerderij is toch
wel wanneer we bij de
dieren mogen. Eten
geven, aaien, luisteren
naar de geluiden,… Wat
is dat toch steeds
genieten.

Na onze activiteit en
het bezoek aan de
dieren is er steeds nog
wel wat tijd om heerlijk
te ravotten op deze
prachtige plek.

Het boek van het
kleurenmonster laat ons
kennis maken met onze
emoties. Er worden ook
telkens kleuren aan
gekoppeld. We zullen
deze gedurende het
hele jaar blijven
gebruiken.

We speelden daarna ook
een bewegingsspel met
kleuren.

Van ieder streepje zon
proberen wij toch extra
te genieten buiten. We
gingen aan de slag met
krijt en sjablonen en de
bijtjes hadden ook het
grootste plezier met de
bellenblazers.

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 donderdagvoormiddag
komt Lisa steeds even langs bij
de bijtjes. Zo krijgen we de
kans om even te oefenen in
kleine groep.

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

