
 

 

  

           

 
NIEUWS 
  
Vrijdag 4 februari: Facultatieve verlofdag! 
 

Nieuws KD 1 
 
We beginnen de week met een feest! Hiep hiep hiep HOERA voor Jasper want hij wordt 
dan 3 jaar!  
Proficiat grote jongen! 
 

 
Dinsdag verwelkomen we Lowie! Met hem erbij zijn we met 22 kindjes in de 
klas. Hopelijk voelt Lowie zich vlug thuis in de klas. We helpen hem in ieder 
geval mee wegwijs maken in onze school en met ons jaarthema ‘We rock’. 
 

 
We leren nog wat meer bij over afval sorteren en afval verwerken. 
 
Vrijdag genieten we van een dagje verlof! 
 
   Groetjes, juf Karen 
 
Nieuws KD 2 
 
Onze juf heeft een ei gevonden in haar tuin. Van wie zou dat ei zijn? Wat zou 
er in zitten? Hoe is dat ei bij ons geraakt?  
Een kapotte teletijdmachine staat in onze klas. Hoe kunnen we dat oplossen? 
We zoeken een manier om de machine te maken en het ei en zijn 
mysterieuze bewoner terug naar de juiste tijd te sturen.  
We leren meer over meteen het verleden, met name over de tijd van de 
dinosaurussen. Maar ssshht! Dit is nog een verrassing voor onze kleuters! 
 
Wie thuis leuk materiaal heeft over dinosaurussen mag dit vanaf dinsdag 
gerust meebrengen naar onze klas. Vergeten jullie niet de naam van jullie kleuter er op te zetten?  
 
LET OP : vrijdag 4 februari is het geen school en mogen we dus genieten van een extra dagje rust! 
 
Groetjes, juf Tasha 
 
 



 

Nieuws KD 3 
 

Perfect bewaard dinosaurus-ei met 
embryo gevonden in China 
Internationale wetenschappers hebben in de 
bergen in het zuiden van China een zeldzaam 
dinosaurus-ei gevonden, met daarin een bijna 
compleet skelet. Het embryo ligt in een 
houding die wetenschappers alleen nog maar 
hebben gezien bij vogels.  

 
 
Dit interessante artikel had Charlotte na de vakantie meegebracht naar onze klas.  Onze kleuters keken 
en luisterden vol fascinatie naar dit artikel!  Ze hadden allerlei vragen en stonden te popelen om meer 
over de verschillende dinosaurussen te leren!  
Hoog tijd dus om hen niet langer meer in spanning te laten wachten en terug te keren naar het tijdperk 
van de Dinosauriërs! 
Wie leuk materiaal heeft thuis ivm dino’s mag dit zeker meebrengen naar onze klas.  Gelieve wel de 
naam van je kleuter er duidelijk op te vermelden!  Alvast bedankt! 
 
Op maandag mogen jullie een voorwerp meebrengen dat begint met de letter Pp. 
 
Vrijdag mogen we genieten van een dagje rust! 
 
Juf Adinda gaat deze week een hele week in onze klas komen observeren.  Zij zal binnenkort stage 
komen doen in onze klas!  We kijken er alvast naar uit!  Welkom juf Adinda! 
 
Spannende groetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 
 
 


