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De kleuters kunnen 

kennismaken met de 

juf van het volgende 

schooljaar. 



Beste ouders, grootouders, 

  
Opnieuw al juni... Voor bijna honderd  

kleuters op onze school is hun kleutertijd 
voorbij. Ze stappen in september een  

nieuwe schoolpoort binnen, een nieuwe 
stap vooruit.  

Dit schooljaar werkten we verder aan het 
thema van de talenten binnenin onze  

kleuters. Ze konden zich verder  
ontwikkelen, elk op zijn specifiek tempo. 

Kleuters begeleiden in hun groei is iets 
unieks. Elkeen is uniek.  

Het voorbije schooljaar bracht opnieuw vele 
onvergetelijke momenten.  

Traditiegetrouw in de drukke maand juni 

waren we aan het feest op de diverse 
schoolfeesten: workshops op Kluisberg, 

Heiplas got talent en het piratenfeest op 
Toverimpe. Een extra in deze laatste 

maand was toch wel de voorstelling van de 
videoclip “Binnenin” van onze derde  

kleuters. De mooiheid binnenin die clip was 
de ongeremdheid en spontaneïteit van de 

kinderen. Ontroerend om te zien.  
Een kijkje op onze website of  

facebookpagina brengen al deze evene-
menten tot leven.  

Graag dat we volgend schooljaar opnieuw 
die ontelbare vrolijke snoetjes, die nu op 

de foto’s te zien zijn, hier op onze  

vestigingen mogen ontmoeten. Wij zullen 
op 1 september met het ganse team klaar 

staan om de vele talenten die in  
ieder van jullie kinderen schuilen verder te 

helpen ontwikkelen en te laten groeien op 
ieders eigen tempo.  

Een welverdiende en fantastische  
vakantie voor jullie allen!  

Johan Bombeke 

Langs deze weg een woord van dank aan juf Aline 

Claeys. Zij was hier jarenlang een vertrouwd  
gezicht op school. Vanaf 1 september zal zij in 

haar eigen streek aan het werk kunnen.  
Veel succes! 



Wat een toffe weken zeg!!! 

De eerste dag werkten we rond lucht. Er 
was die dag veel wind en onze  

molentjes konden volop draaien. We 
hebben onze adem gevangen in een 

plastiek zakje, een elfenhoek ingericht 
en stilaan werd dit fantasiewereldje 

tastbaarder en tastbaarder. Wit,  
lichtblauw en een beetje grijs waren de 

kleuren van de dag. Verkleedkleren  
werden gepast….en goedgekeurd. We 

tekenden onze dromen op een wolkje en 
leerden ook een stukje van het  

elfenliedje . 
De tweede dag kwam de aarde aan de 

beurt. We gingen op schattenjacht  naar 

mooie stenen en kristallen en gingen 
grond waarnemen. Experimenteren met 

KINETISCH ZAND  was een hele  
belevenis. Ook toveren met houten  

toverstokjes  is voor ons geen probleem 
meer!! 

 

Aarde, water, lucht en vuur in elfenland 

De derde dag werkten we rond vuur. 

‘Juf!!!!! Kijk eens… Ik ben een  
brandweerelf’ !   Het gevaar van vuur 

werd nogmaals benadrukt!  Vurige elfjes 
feesten ook graag en er werd dan ook 

uitbundig gedanst op een vrolijk liedje.   
De vierde dag kwam het water aan de 

beurt. We hebben zeepbellen geblazen 
en natuurlijk ook stuk gemaakt. We  

gingen op zoek naar water en gelukkig 
is er ook een kraantje in de klas…met 

koud water! Mmm… lekker!! We hebben 
ook nog een gesprekje gehad over 

‘tranen’ en  het experimenteren met  
regenbuizen  was ook  zeer prettig. 

Er heerste een leuke, mysterieuze sfeer 

in de klas.                                                                                  
Meisjes met elfenrokjes, jongens met 

puntoortjes. 
In dit fantasiewereldje willen we wel nog 

even vertoeven!!!!      
Fantasierijke groetjes van de Nijntjes en 

juf Nancy        

KLEUTERSPROKKELS 
De kleuters spelen een gezelschapsspel. Eén kleuter rolt tweemaal met de  

dobbelsteen ( omdat hij gezien had waar hij terecht zou komen en dit niet naar zijn 
goesting was!) De andere kleuter zegt: " juf, hij rolt twee keer, dat is niet eerlijk 

hé!" Waarop de eerste kleuter antwoordt: " die eerste keer was maar om op te  

warmen!" 



Tips voor positief  
ouderschap 
10 tips voor ouders 

Als je kind je iets wil tonen, stop dan 

met wat je bezig bent en richt 

je aandacht op je kind. Het is  
belangrijk         om regelmatig even iets 

te doen dat jull ie beiden leuk  
vinden. 

Schenk je kind veel fysieke genegenheid 
– kinderen houden er vaak van als 

je hen omhelst, knuffelt en hun handje 
vasthoudt.  

Spreek met je kind over dingen waarin 
hij of zij geïnteresseerd is en vertel ook 

wat over jouw dag.  
Prijs je kind uitgebreid en gericht als hij 

of zij iets doet dat je graag meer 
zou willen zien, zoals “dank je om met-

een te doen wat ik heb gevraagd.”  

Er is meer kans dat kinderen zich slecht 
gaan gedragen als ze zich verve-

len. Zorg dus dat je kind zich met een 
heleboel activiteiten binnen en buitens-

huis kan bezighouden, zoals boetseren, 
kleuren, verkleedpartijtjes, met karton-

nen dozen knutselen, in knusse plekjes 
spelen, enz.  

Breng je kinderen nieuwe vaardigheden 
bij door eerst zelf het voorbeeld 

te geven en vervolgens je kind de kans 
te geven de vaardigheid aan te  

leren. Spreek elkaar bijvoorbeeld thuis 
beleefd aan. Spoor je kind aan om 

ook beleefd te spreken (bv. “alsjeblieft” 

of “bedankt” zeggen) en prijs je kind 
voor zijn/haar inspanningen. 

Bepaal duidelijke grenzen voor het  

gedrag van je kind. Ga even samenzit-
ten en bespreek met het hele gezin de 

huisregels. Maak je kind duidelijk wat 
de gevolgen zullen zijn als hij/zij de  

regels overtreedt. 
Blijf kalm als je kind zich slecht gedraagt 

en zeg duidelijk dat hij/zij moet ophou-
den. Vertel duidelijk hoe je kind zich wel 

moet gedragen (bv. "hou op met vech-
ten, wees lief voor elkaar."). Geef je kind 

een compliment als het slechte gedrag 
ophoudt. Zoniet treed je gepast op. 

Wees realistisch in je verwachtingen. Al-
le kinderen gedragen zich soms slecht en 

zullen onvermijdelijk wel eens proble-

men veroorzaken door hun ongehoor-
zaamheid. Pogingen om een volmaakte 

ouder te zijn, kunnen leiden tot frustra-
tie en teleurstelling. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zorg voor jezelf. Het is moeilijk om een 
kalme, ontspannen ouder te zijn als je 

last hebt van stress, bezorgdheid of de-
pressie. Probeer wekelijks tijd te vinden 

om je te ontspannen of iets leuks te 
doen.  

Het zorgteam,  
Veerle D’Haese en Ann D’Haese 

 



We hebben het lang genoeg moeten 

missen: dierlijk leven op Heiplas…. Hoe-
wel……muizekes, keverkes, harige slank-

potigen, fladderende  beestjes….zijn er 
altijd wel geweest (hoewel die eersten 

toch liever niet). Onze kindjes zijn niet 
te houden bij het vinden, aanschouwen 

en onderzoeken van dergelijk interes-
sants. 

Maar we maakten plaats en met 
verenigde, mannelijke kracht slaagden 

een garde papa’s én onze “groene” di-
recteur erin om via een leuke tweestrijd 

(tussen zgn kamp Noord en kamp Zuid) 
voor een prachtige afbakening te zorgen 

voor de komst van 3 sierlijke en galante 

dames, maar tegelijkertijd ook voor een 
ander prikkelend leuks… 

Met de hele Heiplasbevolking werd uit-
gekeken naar het mooie gezelschap, 

maar eerst werd onder de kleuters hun 
goedkeurend oog de woonst van het 3-

tal ter plaatse gebracht: een beetje 
schuiner graag, ietsje rechter, hoger: 

ideaal! En laat ze nu maar komen…… 
En nog diezelfde voormiddag met rasse 

schreden: meester Johan mét een doos 
vol kip……Jeuheuheu!!!  Allemaal rond 

de omheining: kleintjes vooraan, groten 
achteraan, iedereen wilde het zien. 

 

Welkom aan onze 3 gevederde madammen! 

Voor de naamkeuze werd de hulp van 

de kleuters vooraf ingeroepen: elke klas 
koos 3 favoriete namen, een hele dis-

cussie soms! Uit een doosje, sierlijk 
aangereikt door juf Ann (jaja, het ver-

liep allemaal erg professioneel….), waar-
in alle namen apart op een papiertje 

stonden, mocht onze milde schenker 
van de beestjes bij elke kip een naam-

briefje trekken, zonder te piepen welis-
waar. 

And the winners are……: Sky! Ap-
plaus!....... Lili! Applaus!......... And last, 

but not least: Johanneke! Applaus! 
(Deze laatste zonder foefelaré gekozen 

uiteraard……..) 

Ondertussen zijn ze alle drie goed inge-
burgerd, behoren ze tot het vaste corps 

van de Heiplas. Uit dankbaarheid  ver-
rassen ze ons “bijna” dagelijks met een, 

neen geen vastgekookt maar gewoon, 
eitje……Iets waar onze kindjes steeds 

bijzonder naar uitkijken en zelfs voor 
zouden vechten om ze te gaan rapen…… 

En het hok onderhouden: kakakes rui-
men, nieuw stro inleggen,……Wat had je 

gedacht…….gebeurt zonder morren, in-
tegendeel! 

Voor nazaten zullen onze vriendinnen 
waarschijnlijk niet zorgen, maar onze 

g e v e d e r d e ,  e x c u s e e r : 

“natuurvriendelijke” directeur, plaatste 
zijn broedmachine op de Heiplas met 

een 50-tal kwarteleitjes. De uitbroedda-
tum stond vastgepint op de kalender en 

op de uitgerekende dag begonnen de 
eerste kuikentjes hun kleine kamertje 

open te breken op zoek naar de vrijheid 
én moederlijke warmte. Dat laatste 

werd ‘vaderlijke’ warmte, die meester 
Johan via een lamp liet overgaan op zijn 

kleintjes…..En hij zag dat het goed was, 
de fiere papa……. 

Tot hier dit dierlijke relaas van op de 
Heiplas, 

van waar het gras steeds iétsje groener 

is… 
Lieve groene groetjes! 

Juf Hilde en al haar grassprietjes. 
 

 



Kros, de waterschildpad 

Kros, de waterschildpad van de peuter-

klas en 1e kleuterklas Toverimpe. 
De kapoenen uit de 1e kleuterklas lopen 

al het hele jaar zot van ‘De Ninja Turt-
les’. Daarom kwam de juf op het idee 

om een echte waterschildpad mee te 
brengen naar de klas. Hier is hij dan: 

‘KROS, onze waterschildpad’.    

Onze kapoenen waren in de wolken! We 

gingen het diertje waarnemen. We ke-

ken naar: zijn pootjes, zijn schild, zijn 

kopje en zijn mondje.. Waar leeft de 

schildpad? Hoe zwemt hij? Hoe gaan we 

ze verzorgen?   

Al snel bracht Warre ook zijn huisdieren 

mee: ‘de slakken’, ze hebben net zo’n 
huisje als onze schildpad. Ook Lucas 

ging ‘spikkel’ zijn pony meebrengen 
naar de klas, natuurlijk was die net wat 

te groot om in onze klas rond te lopen!  
Kros kreeg al snel van Ran een nieuwe 

verblijfplaats. Samen leerden we om 
zorg te dragen voor hem: eten, huisje 

schoonmaken, warmte en licht geven. 
Onze peuters gingen aan de slag om 

Kros de schildpad te knutselen. De  
kapoenen van de 1e kleuterklas gingen 

het leven van de schildpad logisch orde-
nen. Vanaf nu blijft KROS het hele 

schooljaar bij ons! In de vakantie gaat 

hij logeren en in september komt hij  
opnieuw terug naar Toverimpe! 

Groetjes van KROS, juf Annelies, juf 
Christa, Jules en onze 24 kapoenen uit 

de peuterklas en 1e kleuterklas in  
TOVERIMPE !    

 

 



Naar de boerderij van Sander ... 

Reeds wekenlang keek onze Sander er 

naar uit om met de ganse klas op stap 
te gaan naar zijn boerderij. 

Na de paasvakantie was het zover. 
Met enkele auto’s reden we naar de 

boerderij. 
Zijn papa stond ons al op te wachten in 

werkkledij … 
Hij moest ons geen tweemaal vragen of 

we graag een handje toestaken, want 
op de boerderij is er altijd wat te bele-

ven en ook veel werk. 
De koeien waren al volop aan het loeien 

want ze hadden reuzenhonger. (Maar 

ook: wie zijn allemaal die kindjes toch?) 
Als een echte boer liep ( lees: sprintte!) 

Sander naar de stal om zijn kruiwagen 
te halen, vulde deze met korrels voor de 

koeien en volgde zijn papa richting  

koeien. Wij mochten ook meehelpen om 
korrels aan alle koeien te geven. 

Hé… opeens stopte het harde loeien van 
de koeien!! 

Ze waren natuurlijk volop aan het smul-
len van de lekkere korrels. 

Ook de kalfjes hadden honger. 
“Krijgen die ook al korrels?” Nee, die 

drinken net zoals wij lekkere melk. 
Alle kleuters kregen een bekertje melk 

om aan de kalfjes te geven. 
Alle koeien en kalfjes zaten mooi in ver-

schillende stallen. De kleintjes bij el-
kaar, de wat grotere bij elkaar en de he-

le grote ook apart. Net zoals bij ons in 

de kleuterklassen. 
 

Daarna konden we zien waar alle korrels, 

eten en vitamientjes voor de koeien be-
waard werden. 

Vrachtwagens brengen het eten en dit 
wordt dan via dikke buizen in grote silo’s  

gepompt. 
Op de boerderij waren ook hele grote 

tractors en machines te zien. 
Alle kleuters mochten om beurt op de 

“Schäffer” tractor zitten en de arm zelf 
naar boven en beneden bewegen. Hoe 

cool was dat.. 
Onze Sander heeft niet alleen koeien 

maar ook paarden.  
Alle kleuters mochten een ritje maken op 

zijn pony Droedel. 

Als afsluiter had Sander zijn mama nog 
een verrassing. 

Sander had samen met z’n mama lekkere 
appelcake gebakken en wij mochten daar 

van smullen. 
Daarna mochten we nog even spelen op 

zijn glijbaan, trampoline en met zijn vele 
speelgoedtractors. 

Wat was dat toch leuk bij Sander op de 
boerderij! 

En als er nog hulp nodig is op de boerde-
rij…kandidaten genoeg hoor!! 

Bedankt aan de mama en papa van San-
der, de lieve chauffeurs voor deze leerrij-

ke en aangename uitstap! 

 
Loeiende groetjes van alle vriendjes en 

Sander uit de 2e kleuterklas Heiplas en 
juf Gerda 



De geest van het Gravensteen 

Op dinsdag 19 mei vertrokken we met 

o n s  s t a l e n  r o s  n a a r  G e n t .                                                  
Dat alleen al was voor de kleuters een 

echt avontuur… Ze genoten van wat er 
gebeurde en waren benieuwd naar wat 

nog zou komen… Onze eerste stop was 
aan het poppentheater “Pedrolino”. Een 

fantasierijke plek waar zéér mooie pop-
pen tot leven werden gewekt in het ver-

haa l  van “de  gees t  van het 
Gravensteen”. Met een Gents liedje dat 

we samen met Pierke Pierlala hebben 
gezongen vertrokken we naar onze 

tweede stop; het Gravensteen! 

Ik ben zo blij, zo blij 

Dat mijn neus van voren zit en niet opzij 

Ik ben zo blij, zo blij 

Dat mijn neus van voren zit en niet opzij 
 

Eens toegekomen aan het gravensteen 
zocht de jonkvrouw dringend: sterke 

ridders, vrolijke narren, heldere barden 
en pientere torenwachters! De 

jonkvrouw van het Gravensteen was zo 
alleen in haar groot kasteel. Samen met 

haar verkenden we het Gravensteen, 

van de kelders tot de uitkijktoren. Maar 
eerst moesten we onze tabberd aan-

doen! 
Onderweg vertelde ze over het leven in 

deze burcht met zijn slotgracht erom-
heen… 
 

 

 

“Er zijn dikke muren ter verdediging, 

met kantelen (schietgaten) om zelf goed 
te kunnen mikken.  

Er zijn enkele uitkijktorens. Als je op 
deze torens staat kan je de hele stad 

zien. We telden ook het aantal vlaggen 
op de torens daarboven: het waren er 4.  

We schreven een mooie brief, rolden 
deze op en brachten deze naar de post-

toren voor de postduif! 
Binnen in het kasteel zagen we harnas-

sen, wapens, een zwaard dat groter was 
dan de juf! Een grote troonzaal, een 

martelkamer, een binnenplaats, …  
De toiletten waren gewoon in een ka-

mertje zonder deuren en er was een gat 

waardoor “het” gewoon in de slotgracht 
viel.   

En wisten jullie dat er een echte 
wensput was in het gravensteen? Er la-

gen al heel wat centen in de put!” 
De middeleeuwse dans hebben we 

geleerd in de imposante danszaal maar 
onze graven hun moed zonk in hun 

schoenen toen ze hoorden dat ze een 
jonkvrouw ten dans moesten vragen  

Wanneer we terug huiswaarts reden met 
onze stalen ros zagen de kleuters er 

moe maar voldaan uit! 

Ridderlijke groeten, juf Evelyne  
2° & 3° kleuterklas, Toverimpe 

juf Veerle 3B Kluisberg 

 

 

 



Pop-up spaghetti-restaurant “Toverimpe” 

Naar aanleiding van ons thema “mijn 

restaurant” werden onze kleuters uit-
genodigd om te komen eten in ons res-

taurant Toverimpe! 

Voorheen hadden we al een kijkje ge-

nomen in een restaurant, waar we na 
een kennismaking met de kok in de 

keuken, werden verwend met lekkere 
toetjes! 

Alsook werd er in de klas veel aandacht 
geschonken aan gezonde voeding, het 

tafel dekken en de goede manieren aan 
tafel. 

 

Dat ons kleinschalig schooltje een goed 

geoliede machine is, bleek tijdens dit  
pop-up restaurant. 

De juffen, trokken samen met enkele 
(groot)ouders de organisatie voor het 

restaurant. 

Onze kleuters dekten de lange tafel, 

zorgden voor versiering, plooiden servet-
ten,… 

Twee chef ouder- koks verzorgden de 
lekkere spaghetti en heel wat (groot-)

ouders leefden zich in de rol als ober en 
bedienden onze kapoenen. 

Stilte aan tafel …  rode spaghettimondjes 
… het was LEKKER EN GEZELLIG !!! 



Grote broers op Heiplas 

Weken hebben ze ernaar uitgekeken, ter-

wijl mama's buik steeds boller en boller 
werd, maar toen was het eindelijk zover. 

Met twee zijn ze in onze klas. Twee kers-
verse, trotse, stoere grote broers, fier als 

een gieter. Op een mooie dag kwamen 
mama en moeke dan ook even in onze 

klas langs met hun spruit, en konden we 
ze a l lebe i  eens bewonderen.  

Twintig vingertjes, twintig teentjes, en  
t w e e  p i e p k l e i n e  n e u s j e s .         

Trek je beste  
sportschoenen aan 

Met sportkledij en rugzak gaan we naar de 

sporthal van Lede. 
De kleuters zijn superenthousiast om het 

sportmateriaal te ontdekken (exploreren) 
en uit te proberen (experimenteren). We 

hebben verschillende werkposten kunnen 
doorlopen : 

1. klimmen, klauteren, glijden en kruipen. 
2. fietsen en draaitonnen, duwkarretjes. 

3. doekjes, bouwblokken, dieren sorteren, 
frisbee 

4. slingeren, rollen (zijwaarts), van de 
plint springen en landen op de dikke mat. 

grote en kleine ballen, voetballen, gooien 
in het doel, rollen. 

Nadat we dit allemaal uitgeprobeerd heb-

ben keren de kleuters moe maar blij terug 
naar huis. 

Juf Nancy Droessaert 1A 

Noor, zusje van Wout, en Léon, broer 

van Louis, werden door onze peuters 
met open armen ontvangen. "Zo klein", 

werd er gefluisterd. En inderdaad, naast 
zo een tedere, kleine, lieve baby's zijn 

onze jongste Heiplaspeuters al echte 
kanjers! Lieve Heiplaskanjers!! Fijne va-

kantie!      Juf Marth en haar kanjers 



OP SCHOOLREIS naar familiepark “Harry Malter”!!! 

Vol verwachtingen telden 

we de dagen af naar onze 
schoolreis… 

Op vrijdag 5 juni was het 
eindelijk zover!!! 

Met een stralende zon, 
goedgemutste kleuters en 

een rugzak vol lekkers  
reden we met de bus 

richting Destelbergen naar 
familiepark “Harry Malter”! 

Met een goed gevuld  
programma kon ons avon-

tuur beginnen! 
Eerst konden we genieten 

van een wandeling doorheen 

het dierenpark.  
We zagen er geitjes,  

konijntjes, papegaaien,  
stokstaartjes, aapjes, alpa-

ca’s,…  en nog zoveel meer! 

 
Tussendoor konden we 

genieten van een  
treinritje doorheen het 

park.  
We werden getrakteerd 

op een fantastische show 
in een circustent.  Een 

koorddanseres, goochel-
show, hondenshow,…  

het was indrukwekkend 
om te zien!!!  

(de  verwonder l i jke  
blikken van onze kapoe-

nen spreken voor zich)     

 

Na het ponyritje begonnen onze buikjes 

wat te grommen, tijd dus om  ons lunch-
pakket op te smullen zodat we genoeg 

energie hadden om ons uit te leven in de 
speeltuin met heel wat leuke attracties! 

Als afsluiter van onze mooie dag genoten 
we nog van een lekker ijsje! 

 
 

We hebben ervan genoten, zowel de  

kapoenen als de juffen!!! 
(wil je ook even meegenieten van onze 

fantastische dag  
kijk dan vlug naar de website voor alle 

andere foto’s) 
Groetjes,  

Juf Veerle D’Haese, juf Chris (3A) en juf 

Wendy (3C) 



Beste ouders  

De grote vakantie is in aantocht. Dit is 
de perfecte moment voor uw kleuter om 

buiten te ravotten, te spelen, te fietsen, 
in het zwembad te spelen,… Kortom hun 

eens goed uit te leven. Bewegen is voor 
een kleuter van groot belang voor hun 

motoriek, maar ook voor het latere leren 
vb: leren schrijven, geconcentreerd zijn, 

inzichten, … 
Graag wil ik jullie een paar spelletjes/ 

ideeën geven die u met uw kleuter kan 
doen bij slechter weer.  Geniet samen 

met uw kleuter van deze spelletjes!! 
Ik  wens  i ede reen  een  za l i ge  

zomervakantie toe,  

Juf Kim 

1ste kleuterklas     VOETENDANS 

Materiaal: Geen 

Beschrijving beweging: 

Sta op de voeten van mama of papa en stap zo 

samen rond de tafel. 

Bewegingsdoelen: Evenwicht 

2de kleuterklas     STOELSPRINGER 

Materiaal: Stoel 

Beschrijving beweging: 

Sta mooi rechtop op een stabiele stoel. Spring 

beheerst met beide voeten van de stoel en pro-

beer mooi rechtop op de grond te landen en je 

evenwicht te bewaren. 

Aandachtspunten: 

Buig zowel bij de sprong als bij het landen goed 

door je knieën 

Bewegingsdoelen: Evenwicht, symmetrie, 

ruimteperceptie, oogmotoriek 

3de kleuterklas     PILOOT 

Materiaal: papier 

Beschrijving beweging: 

Vouw samen met mama of papa een papieren 

vlieger. Neem de vlieger in je hand en maak een 

grote achterwaartse zwaai met je arm, zwaai 

dan krachtig naar voren en laat de vlieger los. 

Aandachtspunten: Volg de vlieger met je ogen. 

Bewegingsdoelen: Oog-handcoördinatie, oog-

motoriek, lateralisatie, ruimteperceptie 

 

Moeilijker: 

Vouw zelf een papieren vlieger. Probeer de vlie-

ger al lopend te volgen. 



Voor alle  papa’s die voor vaderdag geen flesje “vlierbloesemsiroop” gekregen heb-

ben, hierbij het recept: 
Je zoekt best een boom uit die op een zonnig plekje  weg van passerend verkeer 

staat, pluk de schermen die nog mooi wit zijn met veel geel stuifmeel, dit zorgt voor 
de typerende aromatische smaak, daarom mag  je de schermen ook nooit uitschud-

den en zéker niet spoelen. Leg de afgeknipte schermen een voor een op een vlakke 
ondergrond zodat beestjes weg kunnen kruipen en de stuifmeel op de bloemetjes 

blijft. De schermen met bloemetjes die bruin of nog niet open zijn gewoon laten han-
gen, hier kan je binnenkort vlierbessensiroop maken. 

Ah ja, een vlier is zo gemakkelijk, je knipt ergens een tak af, je steekt deze in de 
grond en klaar! Na twee jaar hebt je al bloemschermen genoeg voor uw eigen si-

roop. 
 

 

 

 

 

 

 

De kleuters en juf Veerle, 3B. 

Een vaderdagsgeschenkje 



Dit jaar in de lente zijn we gestart met 

een vierkante metertuintje op de school. 

We deden immers mee met het ‘zie ze 

groeien’-project voor scholen. Elke 2 

weken kregen we een video te zien van 

wat we in ons tuintje moesten zaaien. 

We konden een zaaidoos afhalen in het 

tuincentrum Rozenland in  Lede en toen 

gingen we aan de slag. Eerst moest er 

gespit worden: de juf deed het zware 

werk en de kleuters mochten daarna de 

grond fijner maken met onze kleine  

spades. Dan werden er 16 vierkanten 

gemaakt van 25 cm: alles netjes afge-

meten en met stokjes afgeboord. Dan 

werd er compost aan de aarde toege-

voegd. Dit was een echte tovertruc! In 

de doos zat namelijk een klein pakje 

met bruine vezels in. Die moesten we in 

een emmer doen met water en na een 

kwartiertje hadden we een hele emmer 

compost! Nu nog mengen in ons tuintje 

en alles was klaar. We zaaiden eerst sla 

en radijsjes. Dit mochten de kls doen 

aan de hand van een ‘zaaimaatje’ Dit 

vertelde ons precies hoever de zaadjes 

uit elkaar moesten liggen. Wel een heel 

precieziewerkje hoor! Nu nog water  

geven en afwachten! Ondertussen  

zaaiden we erwtjes in de klas.  

Ons vierkante metertuintje 

Dit deden we in wc-rolletjes! Ook boon-

tjes en wortelen kwamen aan de beurt. 

We sloten ons tuintje af zodat onze 

plantjes de speeltijd zouden overleven! 

Elke dag gingen we kijken of we de 

plantjes moesten water geven en hoe 

goed onze plantjes al gegroeid waren. 

En toen kwam het grote moment: we 

gingen radijsjes proeven. De snoetjes 

waren goddelijk! Wie het te pikant vond, 

mocht het radijsje uitspuwen maar toch 

waren er de durvers die het netjes  

opaten. Toen werd onze sla zo groot dat 

we ze ook wilden opeten. Donderdag 11 

juni hebben we dan boterhammetjes be-

smeerd met smeerkaas, daarbovenop 

fijngesnipperde sla en twee schijfjes  

radijsjes. Wat een beleving: eerst wat 

aarzelend maar dan toch vastbesloten! 

Op een paar schijfjes radijs na en twee 

korstjes waren alle boterhammetjes op! 

Miss ie  ges laagd!  Zo ’n  lekkere  

boterhammetjes hadden we nog nooit 

gegeten! Wie hierover meer wil weten, 

kan op onze schoolwebsite terecht!                    

Juf Hilde en de kls van 2A 



Samen op stap ... 

Naar aanleiding van 

ons thema de  
boerderij gingen we 

bij de grootouders 
van Milan op bezoek. 

Al meteen hadden de 
kleuters het mooie 

paard gevonden. 
Wie durft er op het 

paard? Whaaw, wat 
een groot paard, nu 

nog het zadel erop 
en de kleuters  

konden erop klim-
men en een toertje 

maken. Natuurlijk 

ons goed vasthouden. In de stal zagen we koeien, en natuurlijk ook een  
tractor, wat was dat moeilijk om in de tractor te klimmen, trapjes op en dan rijden 

maar.... 
Het voederen van de geitjes en tussen de geitjes in de weide  lopen was een heuse 

beleving voor de kleuters. Soms moesten we wel even wegglippen want de geitjes 
wilden wel heel dicht bij de kleuters komen, 't was net alsof de geitjes tikkertje wil-

den spelen. De kleuters konden nog ravotten op de grote weide achteraan, samen  
klimmen en klauteren op de bergen grond, amaai, wat was dat leuk!! Het was een 

fijne beleving.  
Op een zonnige zomernamiddag gingen we samen spelen bij de grootouders van 

Sem, we ravotten samen in de tuin, schommelen, rijden met de gocart en op de glij-
baan. Sem toonde ook fier zijn paarden die in de weide staan, iedereen kreeg brood 

want de paarden hadden reuzehonger. Van al dat spelen hadden de kleuters ook al 
wat honger gekregen en kregen ze een drankje en een lekkere wafel. Moe gespeeld 

keerden we naar school terug. 
 

Onze laatste uitstap van 

onze tweede kleuterklas 
i s  s a m e n  n a a r  

Rollerland te  Aalst.  
Samen spelen op de 

springkastelen, glij-
banen, ballenbad. Wat 

fijn, bij een leuke dag 
hoort natuurlijk ook een 

ijsje. Samen smullen en 
genieten.. We beleef-

den samen een leuke 
dag. Vele speelgroetjes, 

juf Els en de kleuters  

van 2B.        
 
 



Lied: de Heiplasrap 

Ouders , grootouders altijd klaar 
Voeren ons van hier naar daar 

Helpen ons in den hof 
Vinden wij supertof 

 
Refrein: 

Heiplas - onze "skool", 
megatof en supercool, 

Elke dag - weer paraat, 
hand in hand met onze maat, 

't Is superfijn om hier te zijn, 
jong en oud - groot en klein! 

 
Lily - Skye - Johanneke, 

Eitje op ons panneke, 
Vleugel, billekke of filet, 

Neen, daar doen wij niet aan mee! 
 
Refrein: 

Modder maken doen we graag, 
Lekker snel - maar ook heel traag, 

Ballen sjotten bij de buren, 
zo hoog je kan - over de muren! 

 
Refrein: 

Homemade meubels vind je hier, 
Van oersterk hout - niet van pa-

pier, 
Prikke prikke oei, prikke prikke 

oei, 
Ruik, hoor, voel, stoei!  

 
Refrein: 
Johan is de man 

Onze man die alles kan ! 
Boilers , dakgoot, noem maar op 

Meester Johan is de top  
 

Refrein: 
Dit is ons besluit 

En we roepen super luid 
Een dikke pluim voor iedereen 

We love you als geen één  
 

Refrein: 
Heiplas - onze "skool", 

megatof en supercool, 
Elke dag - weer paraat, 

hand in hand met onze maat, 
't Is superfijn om hier te zijn, 
jong en oud - groot en klein 

 
 

 
 

Op de melodie van “the sugar hill gang -  

rapper’s delight” 



Maken van een clip ... 

Thomas Selis, een singer-songwriter had mij de 

vraag gesteld of het mogelijk zou zijn met de 
kleuters te figureren voor zijn nieuwe nummer 

“binnenin”. Ik beluisterde het nummer een aantal 
keren en vond de verhaallijn herkenbaar … dus 

werkten we wat rond de tekst en het verhaal.  
“Zouden jullie het leuk vinden om mee te spelen 

in een clip ?”  
“Komen we dan echt op televisie ? “ “Kunnen alle 

mensen dat dan zien ?” 
“Ja, en ook op de computer, op you-tube !” 

“Oh, jaaa ! “ 
(Alhoewel niet iedereen even enthousiast was) 

Vele weken gingen voorbij , waarin we allemaal 
de tekst van het liedje leerden. 

In de klas werkten we enkele weken rond  

MUZIEK. Er stond een echt podium, met drum, 
djembé, gitaar, keyboard en een micro. We leer-

den musiceren, ritmes lezen en  spelen , en 3  
muzikale papa’s kwamen samen met de kleuters 

musiceren en zingen. 
Ook Thomas kwam een aantal keren langs om 

kennis te maken met de kleuters. 
We konden beginnen met plannen… 

Iedereen mag mee doen, aangezien het scenario 
zich afspeelt op een feestje maar we hadden  

muzikanten nodig. 
“Wie wil de zanger zijn ? Gitarist ? Bassist ?  

Pianist ? Drummer ?” De verdeling verliep vlot ! 
We begonnen met de opnames na de paasvakan-

tie. Dus tijdens de paasvakantie werd de laatste 

hand gelegd aan de muzische klas, er kwam nog 
een podium en  zwarte gordijnen. De klas kon nu 

helemaal verduisterd worden. 
Ongeveer 8 namiddagen hebben we gezongen, 

geposeerd, gefimd, gefeest… ook de kleuters van 
3B & 3C mochten komen meefeesten !  

Er volgde een officiële voorstelling voor de ou-
ders op 17 juni in onze muzische klas, ook de 

pers en TV Oost waren aanwezig… Op 16 juni 
was de clip te zien op TV Oost… 

Wie nieuwsgierig is naar het resultaat kan eens 
gaan kijken op You-tube (binnenin /Selis) 

Het was een hele beleving om dit te doen, maar 
we zijn mega-super- trots op het resultaat ! 

 

Juf Chris en de sterren van 3A  
 



Welkom in ons peuterklasje! 

Bij de peuters komen vooral thema’s aan 
bod waarbij de kindjes zelf veel kunnen 

ontdekken en experimenteren. Daarom 
was het ook super om dit thema uit te 

werken.  
Om voor een speelse overgang te zorgen 

tussen het thema ‘Mijn lichaam’ en het 
thema ‘Gaatjes’ maakte ik gebruik van 

het boek: ‘Het naveltje van Herbert’. 
In het boek gaat Herbert de beer op zoek 

naar de functie van dat rare gaatje in 
zijn buik.  

Er zijn niet alleen gaatjes in ons lichaam, 
nee hoor! We kunnen overal gaatjes vin-

den! Volgende stap: we gingen dus op 

zoek naar gaatjes in de klas. Er zijn er 
zoveel! Gaatjes in een schaar, een 

mandje, een donut, een poppenhuis, een 
blokje, een schoen, een trui, ….  

We kregen de uitnodiging van de bib om 
een thema uit te werken en daar een 

werkje rond te maken. Dit deden we dan 
ook:  

 
De peutertjes mochten experimenteren 
met verf en  allerlei materialen waarin 

gaatjes zitten. Zoals bv: dopjes, zeefjes, 

flesjes lijm opgevuld met verf,… 
Ondertussen werden ook de hoekjes  

verrijkt met allerlei materialen waarin 
gaatjes zitten.  

 

Overal gaatjes !! De kindjes konden parels met gaatjes rij-

gen.  
Kleien met stokjes en dopjes. Gaatjes 

maken in de klei.  
Er was een voeldoos met allerlei gaatjes 

aanwezig in de klas.  
Ook het tiktakmomentje werd aangepast 

aan het thema.  
Bewegingshoek => balletjes rollen door 

gaten in een doos.  
Er werden enkele dozen in de klas gelegd 

met gaten en buizen. De kleuters tracht-
ten de balletjes door de buizen en in de 

gaatjes te rollen.  

Gedurende de tweede week ontdekten we 

dat er een diertje is dat ook vaak gaatjes 
maakt nl. ‘Rupsje Nooit Genoeg’. Dit 

boekje gaat over een rups die allerlei  
lekkere dingen lust. Door zijn buikje  

lekker te vullen met al dat lekkers, laat 

hij overal gaatjes achter.  
Met behulp van dit leuke boek ging ik met 

de kindjes terug creatief aan de slag. 
 

Onze afsluiter ‘een 
tiktakmomentje’ 

werd aangepast 
aan dit onder-

werp.  
Klaar om de week 

nadien met een 
nieuw thema te 

beginnen!!  
 

 

 
 

Vele groetjes  
Juf Sarah, Pim en Pom en de peutertjes 

van 1D  



Naar de boerderij 

Op 24 maart brachten we een bezoek 

aan de boerderij van de grootouders van 
Mathias. Met onze speelkledij en laarzen 

aan gingen we op stap. De stal met het 
grote paard trok onmiddellijk onze aan-

dacht. Enkele kleuters waagden zich aan 
een ritje op het reuzenpaard. 

De koeien stonden in de stal ernaast. 
Wat een grote tong hadden die koeien.  

We kregen een likje van de koe.  
Verder op de boerderij huppelden de 

geitjes vrolijk rondom ons. 

We gaven de geitjes brood en dat von-
den ze heel lekker. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Kleuters die niet op het grote paard reden 

konden nu een ritje maken op één van de 
kleinere paarden. 

Pepe van Mathias hield ons goed vast. 

Tijd voor iets lekkers … mmm…meme 

trakteerde alle kapoenen op lekkere 
koekjes. Smullen maar… 

Nog even rollen, springen en lopen van 
de berg en dan als afsluiter iedereen aan 

het stuur van de tractor. 

Dankuwel meme en pepe van Mathias 
voor de fijne voormiddag! 

Op 26 juni gingen we naar de kinderboer-

derij van Jordy! 
Deze leuke momenten kan je bekijken op 

de website van onze school. 
 

De kapoentjes van 1C, Jules & Anna 



 
 

 

 VAKANTIE EN VRIJE VERLOFDAGEN   SCHOOLJAAR 2015 - 2016 

Vrijdag 28 augustus ‘15 
van 15.30 uur tot 17.30 uur  

WELKOMSTDAG.  
De kleuters kunnen kennismaken met de juf  

van het volgende schooljaar. 

Vrije dagen en pedagogische studiedagen 

Dinsdag 29 september 2015 Lokale verlofdag : kermisdinsdag 

woensdag 11 november 2015 Wapenstilstand: geen school 

Woensdag 14 oktober 2015 Geen school voor de peuters en kleuters:  
pedagogische studiedag 

Woensdag 20 januari 2016 Geen school voor de peuters en kleuters:  
pedagogische studiedag 

Vrijdag 5 februari 2016 Lokale verlofdag 

Woensdag 2 maart 2016 Geen school voor de peuters en kleuters:  
pedagogische studiedag 

Donderdag 5 mei 2016 O.L.H. Hemelvaart: geen school 

Vrijdag 6 mei 2016 Brugdag: geen school 

Maandag 16 mei 2016 Pinkstermaandag: geen school 

Donderdag 30 juni 2016 Laatste schooldag 

    

Vakanties 

Van maandag 2 november 2015 tot en 
met zondag 8 november 2015 

Herfstvakantie 

Van maandag 21 december 2015 tot en 
met zondag 3  januari 2016 

Kerstvakantie 

Van maandag 8 februari 2016 tot en met 
zondag 14 februari 2016 

Krokusvakantie 

Van maandag 28 maart 2016 tot en met 
zondag 10 april 2016 

Paasvakantie 

    

Belangrijke data 

    

Zaterdag   21 mei 2016  Schoolfeest Kluisberg 

Zondag  5 juni 2016  Schoolfeest Overimpe 

Zaterdag 11 juni  2016 Schoolfeest Heiplas 

  

KLEUTERSPROKKELS 

Juf, wist je dat mijn mama een schoolaar is? (Schooljuf) 

Juf, meester Johan is onze chauffeur hé ! (directeur) 
Kleuters zijn aan het werken. Zegt de ene kleuter : " Ik ben al moe!"  

Zegt een andere kleuter tegen hem "Zeg, nie neuten hé!" 


