
 

 

  

                                           10 t.e.m.14 oktober 2022 
 

 

NIEUWS  
 
Voor de week van het bos gaan we met de kleuters en de 1ste graad op woensdag 12 
oktober naar het bos aan de Lindekens. 
Je mag die dag regenlaarzen aandoen. 
Hiervoor zou het fijn zijn als de kleuters al materialen hiervoor kunnen verzamelen. 
(Verrekijker, herfstvruchten, loepen, loepenpotjes, vergrootglazen,….) 
Vergeet dan niet jullie voorwerpen te voorzien van een naam.  
 

 
 
Nieuws KD 1 

 
Tijdens de week van het bos gaan we niet 
alleen op ontdekking in het bos maar 
brengen we ook het bos in de klas. 
Jullie mogen gedroogde herfstbladeren en 
herfstvruchten meebrengen. 
 
Op dinsdag komt juf Lynn (stagiaire) ook 
enkele activiteiten met ons doen. 
 
Groetjes vanuit de blaadjeszee, juf Karen 
 

 



 
 
Nieuws KD 2 
 
Vorige week bezochten we het bos om te gaan spelen, nu gaan we deze week het bos eens 
extra bezoeken om meer stil te staan bij de herfstveranderingen.  
Benieuwd wie en wat we allemaal tegen gaan komen?! Jij ook? 

 
Verder kwam de blaadjesdief vorige week in onze klas en strooide alle blaadjes in het rond, 
deze week komen de kabouters ons een handje helpen om alles proper te maken rondom 
de paddenstoelen! 
Zo komt de paddenstoel mooi in de kijker te staan en gaan we leren wat we allemaal 
kunnen zien bij de paddenstoel.  
Benieuwd welke kleuters er al antwoorden kunnen geven over de paddenstoel. 
  
Ga je wandelen en kan je een paddenstoel spotten, mag je er zeker een foto van nemen en 
deze aan de juf bezorgen.  
Maar ze niet plukken he vriendjes, anders hebben de kabouters geen huisje meer. ;-) 
 
Groeten vanuit het paddenstoel dorp, 
Juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 

 
Nu de week van het bos voor onze deur staat is het 
de hoogste tijd om de herfst helemaal binnen te 
halen in onze klas.   We richten een herfstwinkel in, 
leggen de loepjes en de verrekijkers bij onze 
ontdekbak vol herfstmateriaal en gaan aan de slag 
met meten en wegen, rekenen en schrijven,… 
Ik kijk er alvast weer naar uit! 
 
Onze blauwtjes mogen maandag een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ee”. 
 
Herfstgroetjes, juf Liesbeth 


