
Maandag 19 september 

Deze week ging voor de allereerste keer de ‘echte werktijd’ van start. Samen bekeken we eens 
wanneer we precies kunnen werken aan onze werktijd. De groene klassers hebben andere 
momentjes dan de rode klassers. Zo mogen de groene klassers in de voormiddag uitsluitend 
kiezen voor de werkhoekjes waar er een rijk aanbod is voorzien. De rode klassers worden nog 
iets meer begeleid in hun werktijd.
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Moetwerkjes groene klas: 
- Natekenen van een pinguïn of 

papegaai volgens stappenplan. 
- Nabouwen van voorbeeldkaarten 

met 3 sterren 
- Een vogel maken uit strijkparels 

Moetwerkjes rode klassers: 
- Met jumboparels een bordje 

maken volgens gekozen patroon 
- Nabouwen van voorbeeldkaarten 

met 1 of 2 sterren 

Moetwerkje gele klassers: 
- Vrij met de jumboparels (is 
morgenvoormiddag pas)



Natekenen volgens stappenplan 

Mooi he! Heel trots op hen! Na afloop 
schreef iedereen zijn naam er op. Voor 
wie het nog moeilijk was, waren de 
naamkaartjes binnen handbereik.

De strijkparels (hele uitdaging!) 



Ons bord 

Nadat hun werkje klaar is, ‘roepen’ ze mij 
en krijgen ze hun magneet. Zo weten ze 
perfect wat ze nog moeten doen en wat 
al klaar is.

De babbelkring 

Heerlijk! Mooi hoe ze het zelf doen. Mooi 
om te zien hoe Roxanne de touwtjes in 
handen nam op een mooie, lieve en toch 
zelfzekere manier! Onze tekenassistent 
Emma liet zich volledig gaan en liet zich 
ook af en toe horen. ;D 

Ze kunnen zelf zien wie er de volgende 
aan de beurt is, het hangt uit in onze kring. 
De volgende kringleider zal Manou zijn en 
de tekenassistent zal ons Roxanne zijn.



Dinsdag 20 september 

Ook de gele vriendjes begonnen vol 
goede moed aan hun werkje. Mooi he! 
Aude bleef volhouden tot haar bordje 
helemaal vol was! 

Ook de rode klassers kregen de kans 
om verder te werken aan hun werktijd.

Speels werken met de letter ‘P’ 

We speelden opnieuw dat gekke lied af en 
dachten nog eens na als we al nieuwe 
woordjes wisten. Daarna trokken we allen 
naar buiten om de ‘P’ te versieren met de 
mooiste herfstschatten.



Prachtig!

Onze ‘woensdag’ in 1 foto! 

Spelen, ontdekken, bouwen, 
springen, tekenen, lezen, 
vertellen, onderzoeken,… 



Donderdag 22 september 
Vandaag stond er een babbelkring(etje) gepland. Kringleider Mathilde deed het heel goed 
en zelfverzekerd en onze tekenassisen ging er ook volledig voor.

De kringleider leidt 
het gesprek en 
duid aan wie iets 
mag vertellen. Na 
hun verhaal vraagt 
ze: ‘Wie heeft een 
vraagje voor 
(naam)’. 
Wel… Ik vind het 
wel mooi dat ze 
soms een vraag 
durven stellen. Dat 
ze luisteren, zich 
verdiepen. 

Prachtig he! En ik 
zit er bij en geniet  
en ben een stuk 
decoratie 
geworden. =D

Keuzetijd.. 

En de groene klassers gingen verder met hun 
werktijd! Heel veel zweet en hier een daar een 
vragend gezicht, maar kijk eens.. 
Ze motiveren zelf de jongste kleuters om te 
werken. Ozan maakte samen met Anita een 
vogeltje in jumboparel.



1 en 1 is 2 

Zie je Mathilde, dan is Manou er en 
andersom. Samen sterk, samen veel 
plezier!  

Manou bracht een leuk spel mee! ‘Toffe 
Peren’ en speelde het samen met 
Mathilde. Niet zomaar een memory 
hoor! Maar eentje waarbij ze hetzelfde 
stuk fruit moeten zoeken, maar een 
andere vorm. Zo had je een ronde 
citroen en een citroen die er helemaal 
anders uitzag.. Echt niet simpel, maar 
deze twee speurneuzen gingen er voor!

Hop met die beentjes! 

Over de middag zat ik buiten te eten in de 
stille tuin en ik kreeg gezelschap van deze 2 
dametjes. Ze maakten hun eigen 
bewegingsspel. Springen over de takken! 



Werkwinkelen! 

Bij ons? Perenmoes maken. 
Met de ‘P’ en gewoon.. Omdat we 
heeeeel veel peren van Nore gekregen 
hadden! Hartelijk bedankt!



Goed gewerkt! 

Iedereen heeft zijn steentje bij 
gedragen! Dat zal morgen smaken! 
En Emma en ik deden de afwas. Alle, ’t is 
te zeggen. Zij waste alles af en ik 
droogde alles af.

Konijnenraad (1ste keer - ’t is nog wat zoeken hoor :) ) 

Ik lees en ik lees.. en in het boek van freitnettechnieken zag ik dit passeren. Ik wou dit eens 
proberen. Dus nam 
ik er het blad bij en 
vertrok eens vanuit 
mij als persoon in de 
kring.  

Wat vond ik fijn in de 
klas. Wat vond ik 
minder fijn en hoe 
kunnen we dat 
oplossen? Hebben 
we ideetjes voor ons 
klas?



Vrijdag 23 september 
Wat al de koorddanser er niet bij kan? Dan zoekt ze een oplossing! Goed gedaan Emilia!

Afwerktijd! 

Enkele vriendjes van rood en groen 
werken hun werktijd af.  

En de andere vriendjes? Die speelden 
nog wat verder met de kralen. En ze 
hadden dolle pret. Kijk die snoetjes! 
Heerlijk toch!



Mmm 

Na de speeltijd smulden we van de 
ROZE perenmoes! Jammmmmieee! 
Iedereen wou er nog, maar helaas. De 
kom was leeg! 
Bedankt lieve Nore om ons de peertjes 
te schenken! Ze hebben ons enorm 
gesmaakt.

Taadaaaaaaaa!!!



Elkaar helpen is fijn! 

Na de middag gingen we meteen in de 
hoekjes spelen. Nore poetste de 
schildersezel en Emma en Tessa deden 
de afwas van deze ochtend! 
Fijn toch als we allen helpen ons klas 
mooi te houden!

Genieten 

Na het poetsen en opruimen trokken we naar 
boven om te ontspannen. De grote vrienden van 
rood en groen mochten een ander kleutertje 
(vaak een jonger kind) verwennen. We wiegden 
hen eerst heen en weer en nadien deden we een 
massage van het gezichtje.. 



Zie ze genieten.. 

Heerlijk toch!? Wauw! Heel trots.



Agenda 

29/09: Open klas in het kleuter 

Oktober 
03/10: Vrije dag 
05/10: Dag van de leraar! 
19/10: Pedagogische studiedag 
20/10: Ozan is 3 jaar! Feest! 
24/10: Feest voor Nore! Ze is 5 jaar! 

Poetsen in de klas 
01/10: Mathilde 
15/10: Filip 
Herfstvakantie: Emma 

Klussen: 
01/10: Ozan

Zwemmen 

28/09: Rode klas 
12/10: Groen klas 
26/10: Rode klas




