
PROJECT: GROOT EN klein! 
 
Dank voor de vele knuffels die u uw kind meegaf op de opening van het project met KIBEO! 
We hebben de knuffels gesorteerd op groot en klein, dierentuin dier of niet. 
We hebben ook heel veel dierenliedjes gezongen en het boek: de kleine kangoeroe voorgelezen. 
Het was gezellig! 
 
Vrijdag 13 april kwamen de KIBEO kinderen ook op bezoek. 
We lazen toen het boek: SST tijger slaapt! 
We speelden het ook uit en dat was spannend want de tijger mocht niet wakker worden! 
Net als bij  elk bezoek hebben we weer veel beweegliedjes gezongen. 
 
 
WAT DEDEN \ DOEN WE IN DE KLAS: 
 
We hebben veel GEMETEN: kinderen knuffels en Ko (groot, groter grootst). 
We hebben SCHADUWEN gemaakt met de projector (Onszelf bekeken en knuffels, blokken (vormen 
kijken) ballen en met onze handen “dieren” gemaakt.) 
We hebben met een VERGROOTGLAS naar dieren op een prent gezocht. 
We speelden een BORDSPEL met voetstappen. 
We gingen REKENEN want we moesten tellen hoeveel muizen er waren ontsnapt. 
We telden BLUBJES en wisten toen hoeveel vissen er in de kom zwommen. 
We PLAKTEN met stroken kooien voor gevaarlijke dieren. 
We plakten apen en VOUWDEN olifanten. 
Groep 2 heeft in tweetallen een dierentuin PLATTEGROND getekend. 
We leerden de letter: IE en D 
We hebben gekeken naar LETTERS: welke letters heb jij in je naam, wie heeft dezelfde letter, hoor je 
ook dat die hetzelfde klinkt etc. 
We hebben veel BOEKEN gelezen en bekeken. 
We hebben GEPRAAT over het boek: een tijger onder mijn bed. 
We ZONGEN heel veel dierenliedjes. 
We SPEELDEN in de BABYHOEK en de DIERENHOEK en BOUWDEN dierentuinen in de blokkenhoek. 
En nog veel meer……. 
 
We zouden nog wel weken door kunnen gaan met dit project want je kunt zoveel leuke activiteiten 
verzinnen met dieren! 
 
Maar helaas: de tijd is om! 
 
FIJNE VAKANTIE! 
 


