
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS 
  
Maandag: Pinkstermaandag: VERLOF 
 
Een “dik verdiend applaus” aan onze kleuters voor hun warm optreden.                                                  
Een “welgemeende dankjewel” aan de talrijke opkomst van de grootouders. 
Het werd een geslaagd spektakel ! 
(zie foto’s en filmpjes op onze website) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nieuws KD 1 
 
Dinsdag vieren we de verjaardag van Lizette. Zij wordt dan 3 jaar! Proficiat 
grote meid!  

 
‘We spelen een spel vandaag!’ 
Deze week wordt een spelletjesweek. Hier horen natuurlijk ook 
enkele belangrijke ontwikkelingsdoelen bij: leren samenspelen, 
zich houden aan de regels en afspraken, leren omgaan met 
winnen en verliezen, leren tellen,… Spelend leren! 

 
     ‘Ik wil toch zo graag winnen’-groetjes, 
       juf Karen 
 

 
Zouden de kleuters die jarig zijn in juli of augustus even kunnen laten 
weten wanneer jullie het liefst gevierd willen worden aub? Voor 
organisatorische redenen zouden we die graag in juni vieren. 
Alvast bedankt! 
                              



Nieuws KD 2 
 

Volgende week starten we met een heel nieuw thema. We 
ontdekken alles over de oceaan.  
We gaan heel wat leren over al het leven daar. Ook onze klas 
wordt helemaal omgetoverd tot een echte oceaan. Wie thuis 
nog iets heeft dat we kunnen gebruiken (versiering, 
speelgoed, knuffels, spelletjes,…) mag dit zeker meebrengen. 
Denken jullie er wel aan om de naam van je kind er op te 
zetten zodat we zeker zijn van wie het is.  
 

 
Vrijdag vieren we de verjaardag van Lars. Hij wordt 11 juni 4 jaar !  
Hip Hip Hoera !  
 
Opmerking : Er zijn nog enkele dierenknuffels in de klas 
achtergebleven. Indien uw kind nog een boerderijdierenknuffel mist, mag u dit melden.  
 
P.S. Gelieve elke dag zonnecrème in de boekentas van uw te steken. Zo kunnen we elk 
kind insmeren voor we buiten spelen. Er zijn nog steeds veel kinderen die niets bij hebben 
en ik zou natuurlijk niet graag hebben dat ze verbranden… Geen paniek, de zonnecrème 
gaat elke avond terug mee naar huis.  
Denken jullie ook aan een petje/hoedje? Bedankt !  
 
Diepzeegroetjes, juf Tasha 
 
 
Nieuws KD 3 

 
Nadat we de dieren onder de grond eens goed onder de loep genomen 
hebben, willen onze kleuters graag ook wat meer weten over het leven 
onder water.  Maar ze willen niet zomaar onder water gaan.  Nee hoor, 
ze willen het water induiken met een echte duikboot.   
Juf Laurien en ik hebben deze uitdaging aanvaard.  We gaan samen 
met de kleuters een duikboot maken om naar het leven onder water te 
kunnen gaan kijken. 
Wie leuk materiaal heeft ivm de onderwaterwereld, mag dit zeker 
meebrengen naar onze klas!  Ook materialen die kunnen helpen om 
een duikboot te maken zijn zeker welkom! 
 
Woensdag zal juf Laurien de klas even overnemen en leuke activiteiten met jullie kleuters 
doen. 
 
Onderwatergroetjes, juf Liesbeth en juf Laurien 


