
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  

                      
Maandag 23 mei gaan we met z’n allen op schoolreis naar het Struisvogelnest in Lier. 
Kom zeker op tijd naar school. We proberen tussen 15u30 en 16u00 terug in de school te 
zijn. 
 
Wat steken we in onze rugzak? 
Boterhammen voor ’s middags, 1 tussendoortje, een drinkbus met water, een nat 
washandje en eventueel iets voor de regen 
 
Wat doen we aan?  
Sportieve kleren en gemakkelijke schoenen 
 
Wat kost het? 
€ 17. Voor dit bedrag krijgen we een begeleide rondleiding bij de dieren, mogen we spelen 
in de afgesloten tuin, krijgen we een drankje, bakken we brood en betalen we de busrit.  
Geen geld meegeven, het bedrag komt op het factuur van mei. 
 
Hopelijk krijgen we er nog een stralende zon bij zodat we dubbel en dik kunnen genieten 
van onze schoolreis!  
 
Groetjes, de juffen van de kleuterschool 
 
Woensdag: Pedagogische studiedag: kleuters vrijaf 
 
Donderdag: Hemelvaartdag: vrijaf 
 
Vrijdag: Brugdag: vrijaf 
 



Nieuws KD 1 
 
Tijdens deze korte schoolweek gaan we veel plezier hebben. 
 
Op maandag gaan we op schoolreis naar het Struisvogelnest.  

 
Dinsdag vieren we Arne zijn verjaardag! Hij wordt 29 mei al 3 jaar!  
Proficiat grote jongen! 
 
  Zonnige groetjes, juf Karen 

 
Nieuws KD 2 
 
Het is een korte week met dan ook nog eens een leuke schooluitstap !  
Daarom gaan we nog een beetje verder leren over de boerderij, en in het bijzonder nog 
wat over struisvogels.  
Want die gaan we hopelijk te zien krijgen als we naar het Struisvogelnest gaan.  
 
Maandag : schoolreis naar het Struisvogelnest. Graag op tijd komen zodat we tijdig op de 
bus zitten.  

 
Dinsdag : verder leren over struisvogels op de boerderij 
 
Vanaf woensdag zijn onze kleuters lekker thuis voor de rest van de week.  
 
Struisvogel lieve groetjes, juf Tasha 
 
Nieuws KD 3 

 
2 dagen school, 2 dagen feest!  Wat leuk! 
Maandag vertoeven we heel dag in het Struisvogelnest in Lier.      
(Zie algemeen deel aub) 
Dinsdag staat onze verjaardagsstoel weer te pronken in onze kring.  Levi is de gelukkige die 
er op mag plaats nemen.  Hij is zaterdag jarig en wordt dan al 6 jaar!   
Gelukkige verjaardag, grote kerel! 
Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen uitrusten, na deze twee leuke dagen! 
 
Feestgroetjes, juf Liesbeth 


