
 

 

  

           

NIEUWS  
 
!!!Denken jullie eraan om alles met naam te tekenen? (sjaals, mutsen, wanten, koekendoosjes, 
brooddozen,…). Zo geraakt alles altijd terug bij de juiste eigenaars!!! 
 

!!!Nieuwe uren enkel op woensdag!!! 
Begin schooldag: 8u30. Welkom vanaf 8u15. 
Einde schooldag: 11u45 
 
Nieuws KD 1 
 
De bal is mijn stoel 
en de bal is de zon                                                                                                                                   
de bal is mijn baby                                                                                                                          
en een mooie ballon. 
 
Volgende week laten we het rollen, dan hebben we het over ballen en ballonnen. 
 
Groot, rond, blinkend of speciaal, het mag allemaal. 
Breng daarom tegen maandag een balspel of 1 soort bal mee. Vermeld wel naam! 

 
Vrijdag vieren we de verjaardag van Hannah! Zij wordt op 13 februari al 4 jaar! 
Proficiat grote meid! 
 

Rollende groetjes, juf Karen 
 
P.S. Onze kleuters mogen ’s morgens rechtstreeks naar de klas komen, enkel op woensdag niet want dan 
gaan ze eerst turnen in de turnzaal. 
 
Nieuws KD 2 
 
Vorige week had onze juf een heel speciaal ei gevonden. Helaas is het nog 
altijd niet uitgekomen. We zijn nog steeds heel benieuwd naar welk diertje 
er in zit. We hebben al veel geleerd over verschillende soorten 
dinosaurussen, maar we gaan er nog veel meer over ontdekken.  
Heeft uw kind nog iets van dinosaurussen of misschien wel een leuke trui? 
Dat mag je altijd meebrengen/aandoen.  
Ook ons vriendje Hakkeplak komt weer naar onze klas om allerlei 
woordjes in stukjes te hakken en plakken.  
 
Groetjes, juf Tasha 



 

Nieuws KD 3 
 
 
Vorige week knutselden we onze eigen teletijdmachine waarmee terug 
konden flitsen naar het Krijttijdperk.  Dit was best wel spannend voor 
onze kleuters!  Maar gelukkig vonden ze het fantastisch om met en 
tussen de dinosauriërs te mogen spelen.  Ze zijn nog lang niet 
uitgekeken en we hebben nog heel wat te leren over deze boeiende 
dieren. 
Hopelijk blijft onze teletijdmachine nog een weekje extra werken 
zodat we nog regelmatig heen en weer kunnen flitsen! 
 

 
Op maandag mogen jullie een voorwerp meebrengen dat begint met de letter Qq. 
 
Op dinsdag komt juf Adinda nog eens een dagje kijken in onze klas. 
 
Spannende dinogroetjes,  juf Liesbeth 
 


