
TOK, TOK, TOK … hier ben ik weer! Na 2 weekjes gezellig in mijn 

kippenbubbeltje ben ik klaar voor een weekje spelen in de kikkerklas bij Juf 

Lief. En het is daar een belangrijke dag vandaag, want er stappen maar liefst 

3 nieuwe kikkervriendjes in. Ik heb wel wat kriebeltjes in mijn buikje, 

zouden die nieuwe kindjes dat ook voelen?  

Die eerste dag viel echt super mee! Met een grote lach en af en toe een 

traan, kwamen al die kikkervriendjes in het klasje aan. Ik maakte kennis met 

al die kindjes en ook met Kikker, dat gaat een echt knuffelcontact van mij 

worden deze week. 

Als de kindjes ’s morgens in de klas toegekomen, gaan ze helemaal zelf naar 

de gang. Ze hangen hun jas netjes aan de kapstok en gaan daarna hun brooddoos en andere doosjes 

sorteren. Ik was wel benieuwd wat er allemaal in die doosjes zaten ☺ Ik nam stiekem een kijkje … Allemaal 

lekkere fruitjes en koekjes. Zou ik hier al een keertje van smullen? Nee, nee, het mocht nog niet van Juf 

Lief, dat is voor als het fruit – en koekjestijd is. Ik zal dus nog even moeten wachten.  

   

De nieuwe kindjes krijgen de eerste dag allemaal een eigen stempeltje. De eerste dagen ontdekken ze deze 

door op zoek te gaan aan het stempelbord. Ze oefenen ook al de stempeltechniek op het blad. Wauw, wat 

doen die kindjes dat al flink!  

             

Na het spelen is het fruitjestijd! Mmm, wat een lekkernijtjes hebben die vriendjes allemaal bij. Ik heb een 

stukje appel, banaan, druifje en zelfs peer mogen proeven, njammie, mijn kippenbuikje is weer goed 

gevuld. Tijdens de middag mocht ik ook een kijkje nemen in de “eetzaal”, hier smullen de kindjes hun 



boterhammen op. In de namiddag eten ze tenslotte hun koekje nog in de klas. Hier mocht ik ook weer heel 

wat lekkernijtjes proeven!  

    

Ondertussen schrik ik er wel een beetje van dat die kindjes van de 1ste kleuterklas al zo zelfstandig zijn. Ze 

doen zelf al hun jasje aan. Dit doen ze op een gekke manier. Ze leggen hun jasje op de grond, daarna gaan 

ze aan hun ‘kap’ staan en dan zeggen ze ‘één, twee, huppakee’. En het jasje vliegt dan zomaar over hun 

hoofd. Dat wil ook wel eens een keertje proberen! (maar dat lukte niet zo goed)  

    

Deze week ging supersnel voorbij! Ik ga de kikkervriendjes zeker missen, maar nu is het voor mij tijd om 

naar het klasje van Juf Anouk in de girafjesklas te gaan! Ik ben alvast heel benieuwd welke avonturen ik 

daar beleven mag! TOK, TOK, TOT de volgende keer 

 

 

 


