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Project spinnen

Ook deze week gingen we verder aan de slag met ons project rond spinnen. We hadden heel wat leuke
activiteiten die ons telkens een stap dichterbij de oplossing van onze onderzoeksvragen brachten. Geniet
hieronder van enkele leuke foto’s.
Op maandag lieten we de kruisspin die Lowie meebracht naar school vrij in de natuur. Want daar hoort
een spin natuurlijk. Maar voor we de spin vrij lieten gingen we deze even van dichtbij bekijken. Daarna
herhaalden we alles nog even via onze grote nepspin die in onze klas te vinden is. We gingen ook aan de
slag om een geboortegeschenk te maken voor de zus van Alice. En tijdens onze klasoverschrijdende
activiteit luisterden we naar een mooi verhaal over een blaadje. Daarna gingen we dit verhaal samen
uitbeelden. Kijken jullie even mee naar de foto’s van deze leuke dag?

Dinsdag kwam de mama en de o zo schattige zus van Alice even langs voor een bezoekje aan de klas.
Alice was zo trots om het geboortegeschenkje te mogen overhandigen en trakteerde met een
stralende glimlach met wafeltjes. Bedankt voor het bezoekje! Maar we gingen ook terug met ons
project aan de slag. We maakten heerlijke spinnensoep voor op onze opendeurdag en maakten de
voorbereidingen voor ons eerste groot groepswerk (een reuzegrote spin).

Woensdag was het tijd voor onze opendeurdag ‘gluren tijdens de uren’. Er kwamen enkele ouders met
kindjes op bezoek in onze klas. En wij lieten zien waarom het zo gezellig vertoeven is in onze
parelschool. De kinderen gingen vandaag vooral aan de slag in de hoeken met nieuwe zakjestijd,
nieuwe herfstpuzzels, bouwpatronen,… In onze vrije knutselhoek kwamen voor het eerst de loose parts
aan bod. Op een eigen ondergrond mochten de kinderen vrij aan de slag met wol, tape, viltjes, … ze
maakten prachtige spinnenwebben. Maar het leukste was toch wel wanneer ze de uiltjes mochten
trakteren op een heerlijk kommetje spinnensoep. Wat waren ze trots op hun heerlijke soep.

De volgende dag gingen we dan eindelijk aan de slag met ons eerste groepswerk. Met papier-maché
maken we een reuzegrote spin. Kan jij hem spotten tijdens de Halloweentocht van onze vriendenkring?
Ook ons yogamoment was weer heerlijk genieten (helaas vergeten foto’s nemen). Net voor het naar
huis gaan doen we ook vaak nog een kort tussendoortje. Deze week kwam voor het eerst de kikker uit
het kastje piepen. De kikker houdt van verstoppen. Wie kan hem vinden?

Op vrijdag hadden de vossen voor alle andere groepen een verrassing voorzien. Ze hadden allerlei
presentaties gemaakt en wij mochten dus hun publiek zijn. We zagen o.a. een presentatie van fietsen,
van het land Spanje,… Wat hebben ze dat goed gedaan!

Het favoriet stukje uit het klasnieuws is steevast het onderdeeltje met kleine gelukjes. Want daar draait
het toch allemaal rond… Genieten jullie even mee?
Wij maken onze koek- en
fruitmomenten steeds zo
gezellig mogelijk. En wanneer
het zonnetje zich nog even
laat zien dan doen we dat
zeker buiten. Op onze nieuwe
grasmatten is dat dubbel zo
leuk!

Hiep hiep hoera!!! Drin werd 3 jaar en mocht 3 verjaardagswensen kiezen. Hij koos een vuurwerkje,
een spiderman filmpje en een spelletje. In de namiddag genoten we van de heerlijke cakejes die Drin
had meegebracht. 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?
•

Maandag 17 oktober: bosdag voor het lager

•

Dinsdag 18 oktober: bosdag voor de kleuters

•

Donderdag 20 oktober: we gaan met alle kleuters naar het toneel

•

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

•

Vrijdag 28 oktober: halloweentocht

