
Kennen jullie Gonny en Gijsje? Dit zijn 2 leuke 
eendjes die dolle avonturen beleven. 

Ons thema van de voorbije weken “de vijver” 
was een groot succes! De kleuters waren dol-
enthousiast. 

Kijk maar even mee naar al onze avonturen. 

Niet alleen eendjes, maar er zitten ook kikkers in de vijver. Juf had kikkervisjes mee, we bekeken de 
ontwikkeling van kikkerdril tot kikker.



We kleurden een eendje en schilderden een bordje in het blauw. Zo kregen we een vijvertje met waar het 
eendje in kon zwemmen. De kleuters van de eerste kleuterklas oefende hun fijne motoriek door de stippellijn 
te verbinden met een stift! Opperste concentratie :)



We leerden op verschillende manieren tellen. Dit aan de hand van leuke spelletjes.
De peuters mochten evenveel eendjes op de vijver zetten, de eerste kleuterklas leerde aanwijzend tellen. Vooral bij 
de oudste kleuters werd er heel wat geoefend. 



Ter voorbereiding van de tweede kleuterklas kregen we ook deze keer een werkblaadje. We probeerden dit 
helemaal alleen te maken :). De ontwikkeling van de kikker legden we in de juiste volgorde. 



Dolle pret tijdens onze schrijfdans! Schilderen met water en verf in het zonnetje :).



Daarna nog een visje kleuren voor in de geschilderde vijver en de eerste kleuterklas oefende nog even de 
fijne motoriek door de stippen te verbinden met eens stift. 

We speelden ook volop met eendjes, kikkers en vissen in het hoekenwerk.



Ons ruimtelijk inzicht werd ook geoefend. De peuters mochten de vormen op de juiste plaats leggen. De eerste 
kleuterklas kreeg een moeilijkere oefening en legde de cirkels van de slak juist.  In het hoekenwerk werd nog 
wat verder geoefend. 



We mogen natuurlijk ook niet vergeten dat we heel hard gewerkt hebben aan het geschenkje voor onze lieve papa! 



Het hoogtepunt was het bezoek aan de vijver! Wat keken we hier naar uit. Op de terugweg zijn we even gestopt 
bij de geitjes. 



In het hoekenwerk was er ook heel wat te beleven.  We bouwden torens met bekers en blokken, 
speelden met eendjes in het water, keken in boekjes, ….



We hadden ook een jarige in de klas! Hiep hiep hoera :).

Ons allerlaatste thema voor dit schooljaar is: Ga je mee kamperen! 




