
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
In de week van 7 juni is er mogelijkheid voor een oudercontact. Verdere info volgt nog. 
 

 
Zouden de kleuters die jarig zijn in juli of augustus even kunnen laten 
weten wanneer jullie het liefst gevierd willen worden aub? 
                              
 
 

Nieuws KD 1 
 
Joepie, we verwelkomen 2 nieuwe kindjes in onze klas. Hopelijk voelen Emiel en Victor  
zich vlug thuis bij ons. 

 

 

We helpen hen in ieder geval wegwijs maken in onze school en ook met ons 
jaarthema ‘We rock’.  

 
 

Dinsdagnamiddag houden we een generale repetitie voor de grootouderdag. We oefenen 
al een keertje in de parochiezaal. 
 
Woensdag treden we op voor onze grootouders. Je mag dan in de juiste kleur (rood of 
groen) naar school komen. 
 
Vrijdag vieren we de verjaardag van Juliet! Zij wordt op 5 juni 3 jaar. Proficiat grote meid!  
 
   Verheugde groetjes, juf Karen 
 



Nieuws KD 2 
 
Wat een week komt er weeral aan !  
 
Maandag vieren we de verjaardag van Gust. Hij wordt 5 jaar op 28 mei. 
Hip Hip Hoera !  
Dinsdag houden we een generale repetitie voor de grootouderdag. We 
oefenen al een keertje in de parochiezaal op het podium.  
Woensdag treden we op voor onze grootouders. Je mag dan in de juiste 
kleur (gele T-shirt en jeansbroek) naar school komen.  
Donderdag vieren we de verjaardag van Emilie. Zij wordt ook 5 jaar, op 1 
juni. Hip Hip Hoera !  
Vrijdag vieren we de verjaardag van Maxim. Hij wordt 4 jaar. Hip Hip 
Hoera !  
 
Tussen al dat feesten en dansen door leren we nog wat meer over de 
boerderij.  
 
Feestelijke groetjes, juf Tasha 
 
P.S. : denken jullie bij warm en zonnig weer aan jullie zonnecrème? Bedankt !  
 
Nieuws KD 3 

 
We blijven nog deze week nog wat verder feesten en genieten!   
 
Op maandag mag Viktor op de verjaardagsstoel zitten!  Hij werd op woensdag 
25 mei al 6 jaar en kreeg van ons als cadeautje een dagje verlof! 
 

Dinsdag staat al volledig in het teken van ons grootoudersfeest!  
Dinsdagnamiddag houden we een generale repetitie voor de grootouderdag. 
We oefenen al een keertje in de parochiezaal.  
 
Woensdag treden we op voor onze grootouders. Je mag dan in blauwe kledij 
(t-shirt of trui en jeansbroek) naar school komen. 
 
Donderdagnamiddag gaan we al eens een kijkje nemen in het eerste leerjaar.  Zo leren 
jullie juf Valérie en haar klasje al een beetje beter kennen.  De leerlingen van het eerste 
leerjaar komen dan nog eens een namiddag in onze klas spelen!  
 
Het zal dus weer een gezellige drukte worden volgende week!  
Gelukkig hebben jullie een extra lang weekend om goed uit te rusten!   
 
Sfeervolle groetjes, juf Liesbeth 


