
Maandag 26 september 

Onze babbelkring.. 
Stiekem heel fier! Ik zit er bij en ik keek er naar. Filip deed het heel goed! Na het verhaal 
bedankte hij telkens de kleuter die iets verteld had. Leuke verhalen! 
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Herfstschatten zoeken! 

Of natuurschatten. Zo noemt 
Stella ze. Stella heeft gisteren 
natuurschatten gezocht samen 
met haar papa tijdens een 
wandeling. De vriendjes 
vonden haar foto met haar 
doosje vol vakjes wel heel 
leuk.  

De foto (en het leuke doosje) 
riep vragen op en we gingen 
op zoek naar leuke doosjes in 
klas en dan gingen we op 
pad.. Op ons de domein. Op 
zoek naar natuurschatten!

Wauw! 

Nadien vertelde iedereen wat hij/zij gevonden 
had.



Onze werktijd deze week: 

Groen: 
- Smartgames 
- Puzzel maken 
- Kindtekening maken 

Rood: 
- Puzzel maken 
- Kindtekening maken 

Geel: 
-  Kindtekening maken

Mooi hé, als die mannetjes op 



Namiddag 

Na de middag zochten we een passend lied en versje (niet zo simpel!) en speelden we verder 
in de hoekjes. 
Als afsluiter koos Roxanne voor het verhaaltje van Anna en de herfst.

Dinsdag 27 september 

Deze ochtend luisterden we naar een leuk 
lied (krullebol - schrijfdans) waarbij we 2 
soorten muziek hoorden. De trage muziek 
en het ritmische getrommel. We voerden 
de bewegingen uit en nadien trokken we 
naar de knutseltafel en lieten ons volledig 
gaan met kastanjes, verf en lijm! We 
maakten ook mooie afdrukken die zullen te 
bewonderen zijn in onze groeiboeken. 

In de andere hoekjes werd druk gespeeld.  
Het paard van Tessa kreeg een make-over 
want hij moest naar het bal.  

Ook werden er vele mannetjes getekend 
deze ochtend!



Schrijfdans voor de rode klassers 

Ook de rode klassers kregen de kans 
om schrijfdans te doen. Zij maakten de 
paraplu. Of de regenboog zoals ons 
Olivia zei. 

We maakten lange lijnen en bogen.

Puzzelen! 

Samen puzzelen is fijn! Tessa en Nore genoten er 
duidelijk van. Toch waren er naast deze lachende 
snoetjes soms ook wel huilende snoetjes of 
pruillipjes.  De kleine vriendjes maken (oeps!) 
heel vaak hun mooie, grote (50 stukken) 
puzzeltjes stuk terwijl ze gingen sporten, speeltijd 
hadden. 

Er volgde een kringgesprek hierover want ook dit 
is samenleven en -werken in een klas met jong en 
oud.



Woensdag 28 september 

Vandaag werden de groene klassers uitgenodigd aan onze grote  tafel en leerden we de ‘P’ 
schrijven. Grote en kleine, dikke en dunne,… met de muziek van kapitein Winokio op de 
achtergrond.  :D

Donderdag 29 september 

De babbelkring werd vandaag geleid 
door kringleider Nore en tekenassistent 
Filip!  

Wat deden ze het goed. Ik kan er écht 
van genieten.  

De jongste kleuters gingen mee met 
Anita om het verhaal van Anna nog eens 
te beluisteren en een leuk telspel te 
spelen.



Een foto vol kleuren! 

Vele vriendjes waren vandaag hard aan 
het werk zodat hun werktijd (bijna) af is!

Open klas 

Filip was deze middag ‘echt’ gebeten door 
lego! Hij maakte het ene bouwwerkje (met 
stappenplan) na het anderen! Hij kreeg er 
maar geen genoeg van!



Eurekamoment 
van deze week 

Vandaag hielden 
we opnieuw 
konijnenraad. Ik 
was heel benieuwd 
wat er hen bezig 
hield (zowel 
positief als minder 
positief) en ook wie 
ze graag een pluim 
(letterlijk!) wilden 
geven. 

Wel.. wauw! wauw 
wauw! 

Zo mooi, zo eerlijk, 
zo puur hoe 
sommige kleuters 
iets onder woorden 
kunnen brengen! 

Bedankt lieve 
vriendjes! Prachtig 
moment!



Vrijdag 30 september 

Afwerktijd! Wie nog niet klaar was, ging 
opnieuw aan de slag en de andere 
vriendjes amuseerden zich ook in de 
andere hoekjes. 

Filip was zo enthousiast over Lego dat 
Jack, Tessa en Manou het ‘virus’ te 
pakken kregen! Mooi toch!



Toonmomentje 

Na de speeltijd hielden we een 
toonmomentje op vraag van 
Liam.  

Knap gewerkt kerel!

De regenboog! 

Na de middag trokken we naar boven en 
deden we alle lichten uit en floep, daar 
verscheen een regenboog! Deze ochtend 
verteld Zaïra dat ze ze nog eens wou zien. 
Gelukkig hebben we Joost in onze school die 
ons een voorwerp gaf waarmee we deze 
regenboog tevoorschijn kunnen ‘toveren’.



Bellen blazen 

Er werd rustige muziek opgelegd en 
iedereen mocht bellen blazen. 

Zonder roepen/brullen, zonder ze kapot 
te maken, zonder er naar toe te 
kruipen,… gewoon elk om beurt bellen 
blazen (nee niet zo eenvoudig hoor!) en 
genieten van de bellen. Een heel rustig, 
mooi en leuk moment. Kijk die snoetjes.  

Bellen maken hen blij. Altijd!



Kijk Elien, ik ben klaar! 

Manou, wat heb je er hard aan gewerkt 
en kijk eens. Prachtig! Ik wist dat je het 
zou kunnen!



Agenda 

Oktober 
03/10: Vrije dag 
05/10: Dag van de leraar! 
06/10: Werkwinkel in de kleuterblok 
13/10: Open klas in de kleuterblok 
19/10: Pedagogische studiedag 
20/10: Ozan is 3 jaar! Feest! 
24/10: Feest voor Nore! Ze is 5 jaar! 
24-25-26/10: Ouderbabbels 

November 
11/11: Hoeraaa Nancy is jarig! 
17/11: Open klas in de kleuterblok 
22/11: Liam is 5 jaar! Hoera! 
24/11: Werkwinkel in de kleuterblok 
25/11: Feest voor Nore! Ze is 5 jaar! 
28-29/11: Sintforum 
20/11: Sint op school 

December 
08/12: Hoera! Roxanne is 5 jaar! 
15/12:  Open klas in de kleuterblok 
16/12: Feest voor Aude want ze is 3 jaar! 
16/12: Kersthappening 
19-23/12: Kerstfora ’s morgens 
23/12: Kerststerren en -cinema!

Zwemmen 

12/10: Groene klas 
26/10: Rode klas 
16/11: Groene klas 
23/11: Rode klas 
07/12: Groene klas 
14/12: Rode klas 

Poetsen in de klas 
01/10: Mathilde 
15/10: Filip 
Herfstvakantie: Emma 
19/11: Finn 
03/12: Nore 
17/12: Roxanne 
Kerstvakantie: Mathilde 

Klussen: 
01/10: Ozan 
12/11: Emilia 






