
 

 

  

                                            
 

 
NIEUWS  

 
Op woensdag 23 februari vieren we carnaval met alle 
kleuters van het Dorp. Als het weer het toelaat, vieren 
we buiten. 
Jullie mogen dan verkleed naar school komen. 
Kleuters brengen geen wapens, confetti, maskers, 
versnaperingen mee naar school.  
Jullie krijgen een warme hotdog en flesje water als 
tussendoortje dus je hoeft die dag geen boekentas mee 
naar school te brengen 

 

Belangrijk nieuws 
Ons grootoudersfeest van woensdag 23 maart wordt verplaatst 
naar woensdag 1 juni. Hopelijk heeft de coronabarometer een 
betere kleur zodat we over meer mogelijkheden beschikken. 
Zet deze datum alvast in jouw agenda en breng de grootouders                                                                      
zeker op de hoogte !!!                                                                                                                                                            
Alvast bedankt voor uw begrip! 
 
 
Nieuws KD 1 
 
We vieren elke dag een beetje carnaval! 
 
maandag – Gekke hoeden 
dinsdag – Gekke schoenen 
woensdag - Carnavalsfeest! Zo gek mogelijk!  
(zie algemeen nieuws)  
donderdag – Gekke brillen 
vrijdag –   Ik ben terug mezelf – dag 
 
Je mag zo verkleed naar school komen! 
 
   Groetjes van een KEI gekke snoet, juf Karen 
 
 
 



Nieuws KD 2 
 
Feestweek ! Deze week vieren de verjaardag van een aantal kindjes die jarig zijn in de 
krokusvakantie.  
 

- Maandag vieren de verjaardag van Elli. Zij verjaart op 2 maart en wordt 4 jaar ! 
- Dinsdag vieren de verjaardag van Lize. Zij verjaart op 3 maart en wordt 5 jaar ! 
- Woensdag vieren we carnaval en mogen we dus verkleed naar school komen.  
- Donderdag doen we het weer even gewoon in ons klasje. Even uitblazen van al dat 

feesten. ;)  
- Vrijdag vieren we de verjaardag van Felien en Juliet. Zij verjaren op 4 maart en 

worden 4 jaar !   
 
Tussen al dat feesten door, leren we nog wat meer over 
draken, eenhoorns, ridders, prinsessen en kastelen.  
 
Opgelet : woensdag vieren we dus carnaval. Elk kind 
krijgt een warme hotdog en een flesje water als 
tussendoortje. Je hoeft die dag geen boekentas mee naar 
school te brengen.  
 
Feestelijke groetjes !  
Juf Tasha 
 
Nieuws KD 3 

 
 



Deze week mogen we eens net een beetje zotter en gekker doen dan anders, want het is 
bijna Carnaval!  We gaan aan de slag met confetti, serpentine, muziekinstrumenten, 
verkleedkledij,… 
Wie leuk materiaal heeft ivm Carnaval mag dit zeker meebrengen naar onze klas.  Gelieve 
de naam van je kleuter en duidelijk op te vermelden aub.  Alvast bedankt! 
 
Op maandag komen 2 studenten een dagje meedraaien in onze klas.  Zo krijgen ze al eens 
een zicht op de werking in een kleuterklas.  En ze gaan zelf ook een paar activiteitjes doen 
met onze kleuters. 
Op dinsdag komt juf Adinda ook weer naar onze klas.  Zij zal die dag voor de eerste keer 
zelf een groot deel van de activiteiten voor haar rekening nemen.  Spannend! 
Op woensdag vieren we met alle kleuters samen Carnaval!  In het algemene deel kunnen 
jullie meer informatie hierover terug vinden. 
Op donderdag mogen jullie nog een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ss”. 
Op vrijdag sluiten we deze knotsgekke week rustig af. 
 
Gekke groetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 


