
Mierennest-nieuws!

Dinsdag 20 september



Het Mierennest
Een plekje van vanalles wat, waar elk nest en elke groep wel eens zal 

vertoeven.
Een drukke gezellige bezige boel dus!

Op dinsdag voormiddag is het Mierennest de thuishaven voor alle ‘groene 
klassers’ uit zowel Konijntjes, Eekhoorntjes als Vosjes.

We werken er op dinsdag net iets specifieker op deze leeftijd gericht. Die 
wakker wordende goesting naar lettertjes of cijfertjes, naar ‘naarstig’ 
werken (of net weer niet ;-), naar onderzoeken en uitspitten van weetjes, 
naar in een kringetje eens dieper ingaan op was is en kan, naar uitdaging en 
werken op eigen niveau. En bovenop houden we hier de band met de ‘groene’ 
leeftijdsgroep ook wakker, en krijgen we een mooi beeld op hoe die groene 
klasser met zijn twee voeten op weg aan het stappen is.

En spelen natuurlijk! (Al dan niet met iemands voeten, dat laten we terzijde…)



Joepie, dinsdag! 
Dat wil zeggen: schrijfkriebelen en Mierennest-tijd!
Een piratenschatkist vullen met munten en goudstukken (verder oefenen op 
tweehandige cirkels maken) + pengreep optimaliseren en schrijfpatronen oefenen 
(gesloten guirlandes)



Ondertussen kregen we toch wel heel speciaal bezoek…..
Een nogal speciaal uitziend ‘figuur’ kwam onze klas binnen: wit krulhaar, een 
roze cowboyhoed op, een roze rok en blousje en ze keek nogal verward. 

Ze noemde zichzelf de “Assistente van de Letterprofessor”
(aka Anita :) ). Ze was op zoek naar die geniale professor, 
maar vond hem dus niet. Dan maar de koe bij de horens gevat 
en zelf de wondervolle wereld der letters ingedoken: 

   Maar oei, welke letter was dat ook alweer dat de assistente 
   en de professor eigenlijk aan de kinderen wilden voorstellen?

Gelukkig zijn die groene klassers goede speurneuzen en kwamen we met de nodige 
hints en tips uit bij de letter (tromgeroffel!!!!!): 



Verwerking van de nieuwe letter M m 
Werktijd is voor de kinderen van de derde kleuterklas niet onbekend. 
In hun eigen klassen krijgen ze immers ook in het begin van de week 

enkele opdrachten (moetjes) die ze tijdens de week kunnen maken.

Vandaag kregen ze ook in het mierennest een 
verwerking rond de nieuw aangebrachte letter M: 

- we zochten en vonden heel wat woorden met de letter 
(maan, mond, man, mandarijn, mier, mug, mietje, maand, 
monster, melk, mama…) De kinderen mochten minimum 1 woord 
kiezen dat ze mochten nastempelen.

- de letter M en m konden met lego nagebouwd worden. 
- er werd een stappenplan aangeboden om een mier te 

tekenen.
- de M en de m konden met plasticine gemaakt worden. 







Na de speeltijd werkten we nog wat verder in grote groep en genoten ze allemaal van 
het samen spelen en ontdekken van het mierennest!

Tot volgende week!


