
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 

Bedankt voor de talrijke komst op ons rock en roll terras!  
 
Nieuws KD 1 
 
Onze kermis blijft nog een weekje open.  
Iedereen wil nog een keer op de kermismolen, eendjes vissen,  
frietjes en smoutebollen verkopen, blikken gooien,… 
 
Woensdag is het speeluurtje voor de peuters die na Hemelvaart starten. Zij zijn welkom 
tussen 9u en half 11. 

 
Donderdag is het feest in onze klas want Obeng wordt dan 3 jaar!  
Proficiat grote jongen! 
 

Groetjes vanuit het reuzenrad! Juf Karen 
 
P.S. 
Voor de grootouderdag van 1 juni mogen de kleuters in een bepaalde kleur naar school 
komen. 
 
Volgende kleuters komen in een rode kleur: Hannah, Nyo, Nelle, Luna, Phil, Cilien, Flo, 
Lorre, Oscar, Senn, Jasper, Felix, Siewe, Gaston 
 
Deze kleuters mogen in het groen komen: Obeng, Arne, Juliet, Lizette, Liv, Amélie, Ruby, 
Lowie, Nora, Ayden, Ella, Juliette, Emiel, Victor 
 
Een T – shirt / trui in de kleur is voldoende. Daarbij mag je een blauwe jeans aandoen. 
 
Alvast bedankt!! 
 
Nieuws KD 2 

 
Onze kikkers en eendjes in de vijver, zijn we nog 
niet vergeten. Maar dicht bij de vijver is er vaak ook 
nog een boerderij.  



Volgende week gaan we al wat meer leren over de boerderijdieren naar aanleiding van 
onze uitstap de week nadien.  
We ontdekken meer over varkens, koeien en allerlei andere dieren. Maar ook de mensen 
en machines worden niet vergeten !  
 
Kinderen die thuis een knuffel van een boerderijdier hebben, mogen deze meebrengen.  
Gelieve de knuffel van de naam van je kind te voorzien. Zo kunnen we ze nadien terug 
bezorgen.  
 
P.S.  
Voor de grootouderdag van 1 juni mogen de kleuters in een bepaalde kleur naar school 
komen.  
Onze kleuters mogen in een gele kleur komen. (T-shirt is voldoende) 
Wij gaan stiekem al een beetje oefenen volgende week ;) 
 
Knorrende groetjes, juf Tasha 
 
 
Nieuws KD 3 

 
Het thema van volgende week rijmt op rond-hond-mond. Rarara…  
Volgende week hebben we het over het leven ‘onder de grond’!  
We ontdekken de wereld die zich onder onze voeten afspeelt, 
spannend! 
Op maandag mag je dingen meebrengen rond het thema “Onder de 
grond.” 
Ik kijk er naar uit om weer een (laatste) week mee te draaien in jullie 
klasje! 
 
Enthousiaste graafgroetjes, 
juf Adinda  
 
Woensdag mag Noa op de verjaardagsstoel plaats nemen.  Zij wordt dan al 6 jaar!  
Proficiat grote meid! 
 
P.S. 
Voor de grootouderdag van 1 juni mogen de kleuters in een bepaalde kleur gekleed zijn. 
Onze kleuters mogen die dag in blauwe t-shirt/trui en een jeansbroek naar school komen. 
 
Dansende groetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 


