
 

 

  

                                            
 

NIEUWS  
Bij goed weer: 
Woensdag 29 juni: Wandeling naar de Flierenberg 
Wees op tijd op school: 8u30!! 
Uitstap met alle kleuterklasjes naar de Flierenberg. Zorgen jullie voor speelkleren,  
een pet (bij warm weer), stapschoenen, een stukje fruit en een flesje water? We stappen te 
voet naar daar, hierbij doen we zoals elke ochtend ons fluohesje zeker aan! 
Jullie mogen ons tussen half 12 en kwart voor 12u ophalen aan de Flierenberg (straat 
Bergen ter hoogte van nr. 17) want na een hele voormiddag spelen is het voor onze 
jongste kleuters net iets te ver om terug te stappen☺. 
 

Gelieve de musketons (sleutelhanger nabewaking) terug binnen te brengen. 
Alvast bedankt!  

 

Donderdag kunnen jullie de kleuters en eindejaarsprijsjes 
afhalen in de klas tussen 11u00 en 12u00. Daarna sluiten de 
klasdeuren. Dan begint de zomervakantie! 
 
We zien jullie graag terug op maandag 29 augustus tussen 18u00 en 19u30.  
Dan staan de deuren van onze klasjes opnieuw voor jullie open tijdens de kijkdag.  
 
Infoavond volgend schooljaar: dinsdag 6 september 2022 
 
Nieuws KD 1 
De laatste 4 dagen in ons klasje gaan we er nog echt van genieten. Een laatste keer samen 
spelen, samen zingen, samen lachen,… voor de zomervakantie begint.  
 
Maandag vieren we de verjaardag van Ruby. Zij wordt op 10 juli 3 jaar!  
Dinsdag mag Ayden op de verjaardagstoel want hij wordt op 25 augustus 3 jaar!  
Proficiat grote vriendjes! 
 
Woensdag gaan we nog eens met z’n allen spelen op de Flierenberg. 
 
Donderdag sluit de klasdeur om 12u00.  
En dan… dan is het vakantie! 
 
Ik wens jullie veel plezier, mooi weer en een leuke vakantie!  
Zomersproetjes, juf Karen 



Nieuws KD 2 
 
De vakantie is in aantocht. Hoge tijd om ons klasje wat op te ruimen. In de vakantie zal juf 
Sarah bevallen van haar tweede kindje. We gaan voor haar natuurlijk nog een kleine 
verrassing maken.  
 
Maandag vieren we de verjaardag van Florence. Zij wordt 5 
jaar ! Hip Hip Hoera !  
Dinsdag vieren we de verjaardag van Rune. Hij wordt ook 5 
jaar in de grote vakantie. Hip Hip Hoera !  
 
Woensdag gaan we dan naar de Flierenberg. Daar gaan we 
lekker spelen onder de bomen.  
Donderdag sluiten we het schooljaar af met nog wat extra tijd voor iedereen. Daarna start 
de vakantie !  
 
Groetjes, juf Tasha 
 
 
Nieuws KD 3 

 
Nog even samen in onze klas… 
het lijkt alsof het gisteren was, 
dat we samen gingen zoeken 
naar verschillende stenen in alle hoeken!  
 
You rock, we rock, samen sterk, 
we bouwden elk ons eigen werk. 
Nu zijn we met bouwen klaar 
en kijken terug op een heel fijn jaar! 
 
Nog 4 dagen maken we samen plezier 
en dan zeg ik tot jullie allemaal hier: 
ik ga je missen, het gaat je goed, 
geniet van de vakantie, lieve snoet! 

 
 
Maandag zetten we voor de laatste keer onze verjaardagsstoel in onze kring.  
Dan vieren we de verjaardag van Romi.  Zij is jarig op 22 augustus.  Gelukkige 
verjaardag lieve meid! 
 

Maandagavond is het dan eindelijk zover!  De langverwachte proclamatie waar onze 
kleuters zo naar uitkijken!  Om 18u gaan we van start!  Zie dat je zeker paraat bent!  
Willen jullie een zonnebril meebrengen aub?   



Woensdag gaan we met z’n allen nog een laatste keer op stap. (als het weer ons gunstig is)  
Dan gaan we nog een voormiddag ravotten op de Flierenberg. (zie algemeen deel aub.) 
 
Donderdag eindigen we feestelijk want ook ik ben jarig in de grote vakantie!  En dan wordt 
het stilletjes aan tijd om afscheid te nemen van elkaar!   
Om 12u doen we nog één keer onze schoolpoort open en wuiven we jullie de vakantie in! 
Bedankt allemaal voor de fijne samenwerking dit schooljaar!  Ik wens jullie veel mooie 
momenten om samen te genieten van een welverdiende vakantie!   
En voor 1 september… alvast veel succes in het eerste leerjaar!!! 
 
Zomerse groetjes en een dikke knuffel, juf Liesbeth 
 
 
 


