
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Als jullie lege keukenrollen hebben, mogen jullie die altijd meebrengen. Onze voorraad is 
zo goed als op. Alvast bedankt! 
 
Nieuws KD 1 
 
De vakantie komt dichterbij en er zijn dan nog veel kindjes jarig. Daarom zullen we nog 
veel dagen feest hebben. 

 
Op maandag vieren we Phil zijn verjaardag. Hij 
wordt op 14 augustus 4 jaar!  
 
Dinsdag mag Luna 4 kaarsjes uitblazen want zij 
is jarig op 20 juli. 
 
Woensdag is het feest voor Lowie! Hij wordt 
op 18 juli 3 jaar! 
 
Donderdag is Nora ons feestvarken. Zij wordt 
3 jaar op 9 augustus. 
 
Vrijdag mag Liv op de verjaardagstoel want 2 
dagen later wordt ze al 3 jaar! 
 
Hiep Hiep Hoera voor alle jarigen!!! 

 
Uiteraard brengen we ook het thema ‘Vakantie, zon en water’ in de klas.                        
 
   Zonnige groetjes, juf Karen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws KD 2 
 

Onze eerste week rond de oceaan zit er alweer 
op, maar komende week gaan we nog verder 
leren. We bekijken enkele dieren van de 
oceaan en zoeken op wat ze eten, hoe ze 
leven,… We knutselen nog lekker verder om 
onze klas te versieren.  
In de voorlaatste week plannen we nog een 
tentoonstelling in onze klas. De uitnodiging 
hiervoor volgt nog, die gaan we ook komende 
week ontwerpen.  

 
Donderdag vieren we de verjaardag van Elias. Hij is onze eerste jarige van 
de grote vakantie, dus vieren we hem lekker op voorhand. Hij is jarig op 
17 juli en wordt dan 5 jaar ! Hip hip hoera !  
 
Blub groetjes, juf Tasha 
 
 
Nieuws KD 3 

 
Deze week duiken we samen met diepzeedokter Diederick naar de 
prachtige onderwaterwereld van “De mooiste vis van de zee”.  We 
ontdekken die mooie onderwaterwereld verder vanuit onze zelfgemaakte 
duikboot.  En “Regenboog, de mooiste vis van de zee” leert ons een aantal 
belangrijke waarden zoals “samen spelen, delen, elkaar helpen, leren 
omgaan met verlies.”   
 

Maandag vieren we de verjaardag van Anna!  Zij is jarig op 20 juli en wordt 
dan 6 jaar!  Alvast een gelukkige verjaardag grote meid! 
 
Woensdagmorgen staat er een volgend integratiemoment op de planning.  Onze kleuters 
mogen dan weer naar het eerste leerjaar!  Deze keer mogen ze er ook al eens echt gaan 
werken aan een bankje!  Spannend!  Na de speeltijd kunnen ze dan in onze klas komen 
vertellen hoe leuk het was in het eerste leerjaar! 
 
Vrijdag om 11u krijgen onze kleuters muziekinitiatie aangeboden 
door de muziekacademie van Herenthout.  Ze maken op dat 
moment al eens kennis met muziek en muziekinstrumenten.  We 
kijken er alvast naar uit!  
 
Regenbooggroetjes, juf Liesbeth 
 


