
Week van 12 tot 16 september 2016 

 

Project: kevers 

 

 

 
 

- We deze week vlot gestart zijn met ons keverproject? Er waren heel wat (vooral 

muntkevers) te bezichtigen. Er werden boeken en tekeningen meegebracht…. 

- we in de klas een terrarium vol kevers (en ook wantsen) hebben. 

 

 



 
- we die kevers van wat dichter konden bekijken d.m.v. loupepotjes.  

- de kinderen echt dol zijn op de kevers. Ze behandelen ze echt als huisdieren. Of de 

kevers dat zo super vinden, laten we in het midden ;-) 

- we samen met Lyn, in kleine groepjes, op keverjacht gingen in de tuin. We vonden 

ook enkele sprinkhanen (niet makkelijk te vangen!), spinnen, slakken,... 

 

 

 
 



 



- we in de klas diertjes konden sorteren? Loes bracht een heleboel plastiek insecten 

mee. We konden die sorteren bij kevers, spinnen, scorpioenen of vliegen. 

 
- we insectenwoordjes konden stempelen? Enkele kinderen waren daar zeer goed 

mee weg hoor! 

 
- we kevers konden tekenen op de lichtbak of met een stappenplan? 



 

 
- we vlinders en kevers konden inschilderen met waterverf? 



 
- we kevers konden uitknippen, rangschikken van groot naar klein en opkleven? 

 
- het deze week super warm was? Daarom zetten we dinsdag en woensdag een 

waterbak buiten. Er kwam ook water uit de kraan van ons buitenkeukentje. Ik moet er 

niet bij vertellen dat het er jolig aan toe ging zeker :-)  

 



 
- we tijdens de kijkkring een filmpje zagen met een heleboel uitleg over de kever? Op 

die manier werden een heleboel van onze weetvragen opgelost. We weten nu dat 

kevers ook op en in het water voorkomen. We weten dat er heel veel soorten zijn. Ze 

eten van alles en nog wat (er zijn er zelfs die kaka eten! Bwwwaaa!!!). Ze kunnen op 

haar stappen,...  



één en ander deden we 

proefondervindelijk :-)  

 

- we bij de boekenkring luisterden naar een verhaal over ‘samen kunnen we alles’? 

We hielpen zoeken naar een oplossing om bever te helpen. Zijn 

burcht was namelijk ingestort en hij had zich daarbij bezeerd. Wat nu? 

- we tijdens de luisterkring op zoek gingen naar lange en korte zinnen en ook 

tegenstellingen zochten? Niet makkelijk hoor! 

- we konden kiezen uit de ‘wat willen we doen’ lijst? Ofwel schilderen ofwel kleien 

ofwel allebei. Kleien is zeer populair. 

- We starten met het schilderen. Kleien zouden we op vrijdag beginnen. We moeten 

het echter uitstellen naar maandag want het schilderen duurde langer dan verwacht. 



 
- we 2x gingen turnen bij Eva 

 



- we donderdagnamiddag ook gingen zwemmen? Ik heb deze eerste beurt vooral 

geobserveerd. Vanaf de volgende zwembeurt zullen de kinderen in groepjes 

(volgens ‘niveau’) bij mij komen om wat watergewenningsspelletjes te spelen. 

 
- we vrijdag een toneeltje speelden met de kleuterbegeleiders? We speelden ‘het grote 

knuffelboek’ na. Daarin werd, hoe kan het ook anders, veel geknuffeld. laat dat nu 

net één van onze specialiteiten zijn :-). Het allerleukste was toen de kinderen het 

boek daarna ook even mochten naspelen op het podium. Super hoor! 

- we een raadselversje oefenden? We brachten het vrijdagavond (toch nog wat 

stilletjes)  op het forum.  

- we een muntplantje in de klas kregen? Eerst probeerden we te raden wat er in de 

zak zat door eens te ruiken. Het lukte de kinderen om het te raden. Daarna mochten 

de kinderen die dat wilden eens proeven van een blaadje. Dit had hier en daar toch 

wel een grappig gezicht tot gevolg :-). Volgende week gaan we iets klaar maken met 

het plantje. 

 



 
- we een spelletje speelden over een lieveheersbeestje met een cactus? 

 
- We een kevermemory maakten? 

 



- we nog een keverfilmpje te zien kregen? 

 
- we volgende week nog zeker een halve week doorgaan met ons project? De kevers 

zullen nog gekleid worden. we maken ook nog iets klaar met munt en de laatste 

vragen moeten nog opgezocht worden. 

 

Geniet alvast van het weekend!!! 

 

Groetjes, 

Ilse 

 

Agenda:  

 

- zwemkalender:  13/10 - 14 u - 15 u 

    10/11 - 14u - 15u 

    8/12  -  10 u - 11 u 

    2/2    -  10 u - 11u 

    9/3 10 - 11 u 

    20/4       10 - 11 u 

    8/6         10 u - 11 u 

    22/6    10 u - 11 u 

 

- nu maandag 19/9: klasavond start om 20 u stipt 

- vrijdag 30 september: wieltjesdag 

- vrijdag 7 oktober: bosuitstap + aansluitend atelier (wie kan helpen?) 

- zondag 9 oktober: reuzenrun 

- donderdag 13 oktober: zwemmen  

- vrijdag 14 oktober: toneel (10 u in het gildhof).  

- maandag 17 oktober: vrije dag 

- dinsdag 25 oktober: vrijblijvende babbel (hoe voelt mijn kind zich in de klas)  

- 21 en 23 februari: grootoudersfeest (info volgt nog) 

- 19, 20 en 21 juni: mierekamp (meer info volgt) 

 

Belangrijke mededelingen:  

 

- de rest van de foto’s kan je terugvinden op de klassite (vanaf zaterdagavond zoiets :-

)) 


