
Week van 17 tot 21 oktober 2016 

 

Project: Het grote bosproject (dieren) 

 

 

 

 

 
 

 

 

- We hadden dinsdag zowel een praatronde als een kijkkring. We starten met de 

praatronde. Na zo’n lang weekend was er natuurlijk vanalles te vertellen. 

- Tijdens de kijkkring leerden we dingen over het konijn? We kregen Flappie, het 

klaskonijn van Evelien, op bezoek voor een dag. 

 
 

- we bouwden een  groter ‘hok voor Flappie. Er kwam heel wat denkwerk aan te pas. 

Flappie mocht zeker niet ontsnappen! 

 



 
- We hadden één probleem… Flappie wilde absoluut niet uit zijn hok. Zelfs niet nadat 

we hem lokten met brood. Hij sprong telkens onmiddellijk terug in zijn eigen hokje. 

We wachtten nochtans in spanning... 

 
- De kinderen die wilden konden aan de slag met tijdschriften. Eerst kozen we welk 

kleur van konijn we graag zagen. Vervolgens gingen we in de boekjes op zoek naar 



dat kleur. Tot slot bekleefden we een konijnenprent. Het was een werk van 2 dagen 

hoor! 

 
 

- We konden ook een konijnen tafereel vingerstempelen. 

 



 
- Onze stagiaire terug in de klas was? Voor haar opleiding (5de jaar verzorging) moest 

ze een opdracht doen samen met de kinderen. Er werden handboompjes gemaakt. 

Nadat die droog waren, mochten de kinderen blaadjes stempelen met 

wattenstaafjes. We gebruikten enkel de herfstkleuren. Maar eerst mochten we een 

filmpje van musti kijken over de herfst. 

 
 



- de laatste kinderen aan de beurt kwamen om te wegen met kabouter Wobbel? 

 
- Eva is voor 2 weken afwezig. Gelukkig kan Lies (mama van Hazel en Marthe en 

kleuterleidster) ons uit de nood helpen! De komende 2 weken zal het turnen wel op 

andere momenten doorgaan. 

- Woensdag hadden we aandacht voor de egel. Via een filmpje van huisje - boompje - 

beestje leerden we een heleboel bij over de egel? Wist je bijvoorbeeld dat je een 

egel nooit melk mag geven? 

- We leerden wat nachtdieren zijn en wat een winterslaap is….. 

- We gingen turnen bij Lies 

 
- We konden een heleboel zelfstandige knutselwerkjes maken ivm de egel. Er konden 

gestempeld worden met vorken Of… 



 
- … geknipt op rechte lijnen en vervolgens op een egel gekleefd…. 

 
- … een rijgegeltje schilderen. 

- aan de tekentafel konden we een tekening volgen op de stippellijntjes en vervolgens 

inkleuren. 



 
- we kregen een nieuwe bouwopdracht. Flappie is inmiddels terug bij Evelien dus zijn 

ren hebben we niet meer nodig. Zou het lukken om onze dieren in groepen te 

verdelen en hen elk een plaats te geven in de bouwhoek (bv. de wilde dieren, de 

boerderijdieren,...) 

 



 
- Enkele kinderen werkten eerst hun konijn (scheuren en plakken) af. 

 
- Ook op de lichtbak kan een egel met schrijfpatronen getekend worden. 

 



- we speelden een leuk kringspel. Eén kind was de egel en lag in een bolletje in de 

kring. Daarna mochten enkele kinderen elk om beurt een wasknijper op de kledij van 

‘de egel’ spelden. We deden dat zo stil mogelijk. De egel probeerde te tellen hoeveel 

stekels hij had gekregen. Leuk!!! 

 
- We hebben ook heel wat zaken afgewerkt. Zo schilderden we een achtergrond voor 

konijnen en egels... 

 

 
- en gaven we de raffia-egels stekels 



 
- de kinderen die wilden konden ook een ‘zakkonijn’ maken 

 
- Evert eekhoorn kwam op bezoek en vroeg of we wilden helpen tellen bij het 

aanleggen van zijn wintervoorraad 

 
- we poften kastanjes  



 
- en proefden ze daarna... 

-  
- we kregen een herfstdief op bezoek!!! Elke kleuter had 5 kastanjes. Nadat iedereen 

zijn ogen gesloten had, kwam de herfstdief hier en daar een kastanje (of meerdere) 

stelen. Bij wie was de dief langs geweest (en hoeveel kastanjes waren verdwenen?) 

 



 
- De bouwhoek/dierenverblijf werd verder geperfectionneerd. 

 
- we werkten vrijdag met slakkenhuisjes. We konden er tekenen en lijmen 



 
- er werden nog extra ‘zakkonijnen’ gemaakt 

 
- tijdens de luisterkring beluisterden we een stukje uit ‘het zwanenmeer’. We vertelden 

elkaar wat we ervan vonden en welk gevoel het ons gaf. Nogal wat kinderen waren 

‘hard geschrokken’ :-).  

- op diezelfde muziek bewogen we ons voort als blaadjes die van een boom gevallen 

waren. 



 
- maar eerst mochten we naar een toneeltje van klas 4 kijken. 

 
- we sloten af met een rustig parachutespel.  

- we gingen turnen bij Lies 

 
- één groep ging ook naar de relaxatie. 



 
 

- Volgende week werken we nog een paar zaken af en hebben we het over kabouters 

en paddenstoelen! 

 

 

Tot volgende week! 

Groetjes, 

Ilse 

 

Uitspraak van de week: ‘ik speel knikkertje’ :-) 

 

Agenda: 

 

- zwemkalender:          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 

 

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

- vrijdagvoormiddag 28/10: we gaan naar de brielmeersen op eekhoorntjesjacht. Wie 

kan mee? 

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

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

 

 

 


