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De kleuters kunnen 

kennismaken met de juf 

van het volgende 

schooljaar. 

KLEUTERSPROKKELS 



Beste ouders,  

Wat gaat een jaar toch snel. Wat gaan drie jaren toch snel. Opnieuw zijn er een  

negentig kleuters wiens kleutertijd erop zit.  

Klaar voor de lagere school. Een hele 

stap voor zowel hen als jullie, ouders. 

Wij als kleuterschool zijn dankbaar dat 

we hen konden begeleiden in hun  

ontwikkeling. Zoveel thema’s  

doorzwommen, schrijfdans, repeteren 

voor schoolfeesten, op uitstap en dan  

afsluiten met een dankviering en recep-

tie. Onze ogen zijn reeds gericht naar 

volgend schooljaar om met onze huidige 

kleuters en nieuwe peuters opnieuw een 

fantastisch schooljaar te beleven. 

Van harte een deugddoende vakantie voor iedereen. 

Johan Bombeke 

Spitter spetter spat,  
1C met Jules en Anna naar het zwembad !! 

Voor het schoolfeest hebben we geleerd over 

zwemmen en water. Samen met juf Laura  
deden we hele leuke activiteiten zoals bellen 

blazen met verf, we leerden een dansje over 
zwemmen voor het schoolfeest. Maar waar de 

kleuters het meeste naar uitkeken was het  
uitstapje naar het zwembad. Samen met juf 

Laura, juf Sara en juf Kim gingen we naar het 
zwembad. De mama’s, papa’s, oma’s en opa’s 

brachten ons naar het zwembad van Aalst. Daar hielpen ze ons met ons zwembroek 
of badpak aan te doen. Toen gingen we allemaal samen door de douche naar het 

zwembad. In het peuterbad mochten we met onze handen en voeten spatten in het 
water. We gleden van de glijbaan en speelden met balletjes. Ook Jules en Anna gin-

gen mee in het water en mochten genieten van al onze wateravonturen. En neen ….. 
we hadden geen schrik, iedereen had veel 

plezier en we vonden het jammer toen we 

het zwembad moesten verlaten. Na een 
lekker warme douche stonden ze ons al op 

te wachten met een warme handdoek en 
hielpen ons terug om te kleden. Omdat we 

zo flink waren, kregen we van juf Sara al-
lemaal een lekker koekje. En dan jammer 

maar helaas terug naar school. In de auto 
was het voor sommige moeilijk om de 

ogen open te houden na deze leuke maar vermoeiende dag. Ook wij als juffen  
hebben heel hard genoten van deze uitstap. 

Juf Laura, juf Sara en juf Kim 



Voor al wie dit leest: 

Alweer een einde van een schooljaar, hét schooljaar van 

jullie kleintje, een schooljaar waarin heel wat gespeeld,  
gezien, gedacht, gedroomd, geliefkoosd, geredetwist, ook 

geruzied, af en toe eens geduwd  of een minder mooi woord 
werd gezegd, geëxperimenteerd, gezocht en gevonden,

………en nog veel meer. Te veel om op te sommen in dit 
schrijven…. 

Filosofische teksten gehouden op het toilet, dissectie van 
eigen kweek aldaar, genot van spoelen nochtans met strikt 

verbod, licht aan- en uitknipperen, lekker toch kabaal  
maken als de juf even niet keek,……Soms de juf een kleur-

schakering in de haardos bezorgend die ze liever niet heeft…. 
Maar ook waar de eerste momenten zich voordeden van fietsen met enkel de voeten 

op de trappers, een eerste hechte vriendschapsband werd gesmeed of wanneer het 
voor het eerst de moed had om lekker niet op “de stip” te gaan staan als de bel ging 

en te doen alsof  dit de normale gang van zaken was,…… 

Heel wat dus……Niet een puzzel van 2 of 4 stukken, maar zelfs 6/8/12/of meer stuk-
ken, een vers durven ten berde brengen voor de hele klas of  toch nog liever samen 

met een goede vriend,…..wat fruit delen met de buur wiens mama vergeten was om 
wat mee te geven,…..wat altijd kan gebeuren….. 

Een schooljaar waarin de eerste nieuwjaarswensen volmondig werden overge-
bracht,waar de jas helemaal zelf werd dichtgeritst, waarin de groten zich nog groter 

waanden omdat ze de titel van buddy kregen om de nieuwkomertjes wegwijs te ma-
ken in de regeltjes der onze klas,…….Waar de eerste echte volzinnen werden uitge-

sproken en waar af en toe nog een moeilijk woord te moeilijk was: “Snurftoeage” 
voor op de arm, mama die een “zwartewich” maakte voor in de brood-

doos,.....Fantastisch mooi! Het jaartje waarin heel wat werk gemaakt werd van het 
verwijderen der eigen “snotproductie”, wat 

voor sommigen een dagelijkse, erg intense 
activiteit was. Waar sommigen soms snel, 

anderen wat meer tijd nodig hadden om de 

weg naar de eeuwige drooglegging te vin-
den, maar ze kwamen er bijna alle-

maal…….Waarin de overheerlijkste soepen 
met veel liefde werden bereid in de tuin, 

waar de bomen vreesden voor hun 
“bladerdos” omdat deze onderdeel van een 

modderpoeltje werden, gemaakt van aarde 
en zorgvuldig overgebracht water via de 

mond van het fonteintje naar de plaats van 
het delict…… Allemaal te veel om op te noemen………..maar:  Och, lieve mensen, zo-

veel moois, zoveel liefs, nieuws, wonderlijk bijna!  Ook wij , de juffen, hebben heel 
wat geleerd en meegemaakt. Dit alles bergen wij voorzichtig op in ons kistje vol 

mooie memoires, die we gaan koesteren……en blijven koesteren….. 
Dank je wel dat “jullie” kleintje dit hele schooljaar lang eventjes ook wat het onze 

was…….Zonder hen, was dit alles niet mogelijk geweest. Dank je wel! 

Onze welgemeende    
totergenswieweetwaarindevakantieentotvolgendschooljaargroetjes,  

Juf Marth en juf Hilde 



In april stond er iets heel speciaals te gebeuren in de  

uiltjesklas : uiltje oehoe was jarig ! 
Dit konden we niet zomaar voorbij laten gaan. 

Samen met de juf zochten de peutertjes naar dingen die 
we kunnen doen om het een speciale dag te maken voor 

ons jarig uiltje. 
Een liedje hoorde er zeker bij, alsook een dansje. 

We maakten een mooie tekening, een kroon en een  
cadeautje. 

Toen de dag eindelijk aangebroken was, was uiltje Oehoe heel blij. 
Als verrassing had hij zelfs pannenkoeken meegebracht. 

Uiltje oehoe mocht 3 kaarsjes uitblazen, kreeg zijn cadeautje en mooie kroon. 
We deden ons dansje en maakten een groot vuurwerk voor ons vriendje. 

Alle peutertjes genoten met volle teugen en kijken nu al uit naar de dag dat het hun 
beurt is om 3 jaar te worden. 

Zonnige groeten vanwege alle peutertjes uit 1D, uiltje Oehoe en de jufkes. 

KLEUTERSPROKKELS 
 

- Juf, ik ga een pruim opzetten met carnaval! (Pruik) 
- Klasuitstap : Kl: Juf, ik heb mijn pastoorkaart mee. (Pasport) 

- Juf, ik ga straks kijken naar een optreden van K3. Waarop een andere kleuter zegt: 

    Ja, de verpleegsters in Rusland (rusthuis) gaan K3 zijn. 
- Zondag is het palmbomendag (palmzondag) 

- Juf, aan de koe haar uier hangen 4 spleetjes. (spenen) 
- Juf, de chocomelk komt van de bruine koe hé! 

- Juf, ik ben op reis geweest naar Knal Ganaria ! (Gran Canaria) 
- Juf vraagt aan alle kleuters om in de kring rond het kampvuur in kleermakerszit te 

zitten. Een kleuter reageert hierop en zegt: "Juf, hij zit niet in kleedkamer!" 

Feest in de uiltjesklas ! 

 



Op dinsdagmorgen 12 april gingen we op 

bezoek naar het tuincentrum Rozenland. 
We leerden immers over de lente en 

zaaien en planten. Een aantal ouders en 
grootouders  brachten ons naar onze  

bestemming.  
De baas van het centrum heette ons  

hartelijk welkom en daarop gingen we 
eerst eens kijken naar het tuingereed-

schap. De kleuters herkenden heel wat 
spullen: een spade, een hark, een snoei-

schaar, een heggenschaar, een zaag, een 
grasmachine, … Dan ontdekten ze de  

insectenhotels. We beken ze eens van 
dichterbij en zagen dat er verschillende 

modellen waren voor de verschillende in-

secten! Elk zijn eigen huisje! 
In de grote serre zochten we naar de 

kleinste en naar de grootste bloempot. 
We vonden er een reuzegrote waar we 

met vier kleuters tegelijk in konden! Kijk 
maar naar de foto’s op onze website! 

Daarna gingen we naar buiten. We  
zochten planten en bloemen die in onze 

tuin groeiden. We bekeken ook de fruit-
bomen en ontdekten ook witte aardbei-

en! Daarna was het tijd voor een sprintje 
over het pad, de kriebels zaten al hoog! 

We renden helemaal tot achteraan en 
dan weer terug.  

Daarna namen we nog een kijkje aan de 

zaden. De kleuters kenden heel wat 
groenten: radijzen, wortels, sla, boon-

tjes, … De juf kocht een zakje zonnebloe-
menzaad voor ons moederdag cadeautje.  

Als beloning kregen alle kleuters nog een 
potje met een zaadje in. Er waren ver-

schillende soorten: boontjes, tomaten, 
wortels, radijzen, zonnebloemen. Dit kre-

gen ze mee om thuis in de tuin te zaaien! 
Het was een superleuke voormiddag 

waar we heel wat geleerd hebben over 
zaadjes en planten. Terug in de klas gin-

gen we direct aan de slag met de zonne-
bloemen. Hopelijk kunnen de mama’s 

nog altijd genieten van hun zonnebloem-

cadeautje! Een grote dank aan alle 
chauffeurs en zeker aan het tuincentrum! 

Juf Hilde en de kleuters van 2A. 

Uitstap naar Rozenland  



Onze reis naar Afrika zit er al op. We vlogen intussen  

terug naar ons regenachtige België. We blikken  
enthousiast terug op onze boeiende tijd in het warme 

Afrika. Spijtig dat jullie er niet bij waren. Dit hebben jullie 
gemist: 

In onze kring stonden vreemde manden, zakken en  
dozen met allerlei Afrikaanse spullen. De kleuters waren 

héél nieuwsgierig naar deze “andere” dingen. Alles werd 
nauwlettend bekeken, nieuwsgierig betast en veelvuldig 

besproken. Al het “vreemde materiaal” kreeg een plekje 
in onze klas. Onze klas werd beetje bij beetje een echte 

Afrika-klas. De speelhoeken werden aangepast: het alle-
daagse speelgoed verdween: geen wasmachine, geen 

buggy, geen frituurketel... meer. Deze werden vervangen 
door houten lepels, een maniokpot en stamper, plastie-

ken wasteiltjes, manden, Afrikaanse poppen met dito 

kleedjes, doeken om ons te verkleden en om de poppen 
te dragen op de rug. Onze baby’s wasten we in de teil-

tjes, net zoals de poppenkleren. In onze winkel kon men 
maniok, maïs, ananas en diverse groenten kopen. 

Met de mama van Sarah-Wise verkenden we de wereld 
van de Afrikaanse stoffen: de mooie en unieke wax-

tekeningen. We maakten kennis met de kitenge (lang, 
groot doek), de kanga (rechthoekig kleiner doek, vaak 

met een spreuk erop, omslagdoek of picknickkleed) en 
een boubou (lang kleed).  De kitenge wordt ook gebruikt 

als draagdoek: de mama leerde ons hoe we onze poppen 
op de rug konden dragen.  We leerden ook de verschil-

lende technieken om deze doeken te omgorden. 
Ook kookten we samen. Een lepel van het gekruide,  

gebakken gehakt rolden we in een plakje deeg en bakten 

dit af in de oven. Lekker! 
Muziek en dans mochten niet ontbreken. We leerden een 

Afrikaans lied: Banaba Sekolo. Het lied werd op verschil-
lende manieren gezongen en begeleid door djembés en 

zelfgemaakte bellenkrans. Er werd gedanst op vele  
andere Afrikaanse liedjes en ritmes. 

Op de wereldbol kleefden we op Burundi, het land waar 
de familie van Sarah-Wise woont, een stickertje. Toch wel 

ver van België.  
Er waren natuurlijk ook de prachtige Afrikaanse dieren: 

de olifant, de giraf, ...... . We sorteerden de dieren naar 
hun leefomgeving: de woestijn, de savanne, de tropen of 

jungle. Daarna ontstonden de spannendste wilde dieren-
verhalen als de kleuters aan het spelen gingen. 

Vele verhalen, prenten, filmpjes, allerhande voorwerpen, 

muziek, de mama .... brachten de Afrikaanse cultuur 
dichter bij de kinderen. Het was een boeiende en leuke 

reis. Juf  Veerle en de kleuters van 3B. 

Naar Afrika 



Als je in de kikkerklas zit hoor je eigenlijk te weten waar 

deze diertjes  vandaan komen. Elk jaar opnieuw tracht ik 
dit mijn kapoenen bij te brengen. Voor   

kinderen is het  erg leuk om te zien hoe kikkerdril trans-
formeert tot kleine kikkertjes. Zeker als je de  

kikkerdril verzamelt in een aquarium, kan je stap voor 
stap volgen hoe kikkerdril kikkervisjes vormt die dan uit-

eindelijk kikkertjes worden. 
Zo'n cyclus, van kikkerdril tot kikker of pad duurt  

ongeveer 3 maanden. 
Toen de dikkopjes, uit de vijver van Aagje, in onze klas 

arriveerden hadden ze reeds een staart, het waren al 
kikkervisjes, dikkopjes of viskopjes  zoals Aagje het zo mooi kan zeggen. 

Dit jaar welgeteld 11. Om te weten hoe hun natuurlijke biotoop er uit ziet hebben we 
ook een bezoek gebracht aan de vijver van Aagje. 

Wil je deze visjes in je klas zien evolueren dan vul je best een aquarium met vijver-

water en waterplantjes en ook een drijvend stukje hout. 
Elke morgen bij het binnenkomen in de klas werden onze toekomstige kikkertjes 

wakker geschud door talrijke neuzen die tegen het aquarium werden gedrukt. “Kijk 
juf, die heeft al een staartje, en die al twee achterpootjes, die andere daar is ovaal 

geworden, dat kleintje zijn mond gaat open en toe.........schattig om te zien en  
horen!! 

Het nieuws dat er visjes waren in 3de kleuterklas werd al vlug verspreid op de speel-
plaats en onze deur stond steeds open voor andere kijklustigen. 

Na verloop van tijd krijgen deze diertjes eerst achterpoten, dan voorpoten en daarna 
verdwijnt de staart. Het is dan tijd voor deze mini kikkertjes om het aquarium te 

verlaten en losgelaten te worden in de wijde natuur. 
Met 11 zijn ze gekomen en als een echt elftal zijn ze veilig terug beland in de vijver 

van Aagje. De kikkerklas van juf Ann Geldof 

WERO (werkelijkheidsonderricht, wereldoriëntatie …) 

in 3H—Van kikkerdril tot kikker 



“Eefje Donkerblauw is een prinses die gek is op  

donkerblauw. In haar donkerblauwe kasteel is alles 
donkerblauw: een donkerblauwe tafel met  

donkerblauwe stoelen, een donkerblauwe trap, haar 
donkerblauwe bed. Op een dag ontmoet ze Koning 

Goudgeel. Het was liefde op het tweede gezicht. 
Maar kan Eefje ooit houden van geel? Liefde is 

blauw… want de zee is blauw en liefde is zo diep als 
de zee. Ze oefent heel erg hard en neemt al haar 

donkerblauwe spullen mee naar het goudgele paleis 
aan zee.  Na een tijd trouwen ze en daar komen  

hele kleurrijke kinderen van. “ Op ons schoolfeest 
‘Een verhaal vol kleur’ zagen we dan ook onze kleur-

rijke kinderen op het podium. Onze Goudgele  
koningen trouwden met onze Eefjes. We kregen 

groene kinderen ‘Shrek’ op ons toneel. In het paleis 

kwamen ook paarse kinderen ‘lollypop’ en roze  
kinderen ‘pink panther’. Wat was het opnieuw een 

leuk en kleurrijk feest! Alle mama’s, papa’s, meters 
en peters, oma’s en opa’s… en de juffen genoten 

van deze prachtige dag! 
Kleurrijke groetjes van alle kapoenen en juffen van 

Toverimpe !! 

Eefje Donkerblauw 

Naar de boerderij van Janne  

Samen met juf May (laatstejaarsstudente) en juf Annelies 

gingen onze kapoenen van de peuterklas en 1e kleuterklas 
van Toverimpe op stap naar de boerderij van Janne. De 

oma en opa van Janne hebben een boerderij met koeien en 
witloof. We vertrokken te voet, tussen allerlei weiden en 

bossen. Al snel kwamen we aan op de boerderij, waar de 
boer en boerin ons opwachtten.  

Eerst gingen we naar de stallen kijken. We zagen enkele 
koeien staan in de stal. We zagen ook de kalfjes. We gin-

gen vertellen over hoe een koe eruit ziet en wat een koe 
allemaal eet, drinkt,.. Daarna keken we naar de uier. De 

boer toonde ons hoe hij elke dag de koeien 
melkt.  We gingen ook een kijkje nemen in 

de melkkamer. Daarna lieten we de koeien 
op de weide rondlopen. Al onze kapoenen 

konden eens op de grote tractor zitten. Wat 

fijn was dat! Tenslotte gingen we picknicken 
op de boerderij. We proefden lekkere echte 

chocomelk en melk. Wat een leuke, leerrijke 
en gezellige uitstap!! Bedankt oma en opa 

van Janne! 
Lieve groetjes, De kapoenen van de peuter-

klas en 1e kleuterklas van Toverimpe. 



Ra, ra, ra bij wie zijn we op bezoek ? In-

derdaad “Bij de kapper”. 
In de klas hebben we al heel wat kun-

nen ontdekken over de kapper en zijn/
haar kapsalon. Voor we op stap gaan 

trekken we eerst allemaal een fluo-hesje 
aan. Dat is cool en veilig tegelijk. De juf 

maakt heel goede afspraken over hoe 
we op het voetpad moeten stappen : 

per twee en een hand geven, langs de 
huizen stappen, rustig zijn/geen lawaai 

maken en op het zebrapad oversteken. 
Na deze leerrijke wandeling doorheen 

het verkeer zijn we aangekomen bij 
kapper François in de Nieuwstraat. Alle 

kleuters zijn nieuwsgierig om naar bin-

nen te gaan. De juf maakt opnieuw dui-
delijke afspraken over hoe we ons ge-

dragen in het kapsalon. Daarna gaan we 
rustig het kapsalon binnen. De kleuters 

begroeten de kapper. Alle kinderen kun-
nen eerst spontaan het kapsalon en het 

toebehoren waarnemen. Nadien begint 
de juf de geleide waarneming met spe-

cifieke vragen : “Wat is dit ? Waarvoor 
gebruikt men dat ? enz.”. De kapper 

heeft alles enthousiast getoond en uit-
gelegd. Na afloop hebben de kleuters de 

kapper bedankt. 

Knip, knip, knip doet de 
schaar, niet in papier 

maar in ons haar ! 

Spannend, vandaag gaan we op explora-

tietocht bij bakker Verleysen in de Kas-
teeldreef. Als we binnen stappen ruiken 

we de heerlijke broden, taarten en gebak. 
De kleuters bekijken de verschillende pro-

ducten in de bakkerij. De juf koopt allerlei 
soorten brood zodat de kleuters kunnen 

proeven in de klas.  
Als afsluiter van het thema werd er deeg 

gekneed om nadien van het tijgerbrood te 
kunnen proeven. Hmmm lekker ! 

Nellie en Cézarklas 
Juf Nancy Droessaert 1A 

Van brood word je groot! 



Net voor moederdag werden onze mama's eens flink in de watten gelegd.  

Samen met hun kleuter werden eerst wat yoga-oefeningen gedaan, daarna mochten 
de mama's genieten van een massage door hun kapoen. 

In de klas ging de verwennerij verder : voetenbad, nagels lakken, haren verzorgen 
en smullen van zelfgemaakte wafeltjes en zelf gemalen koffie. 

Met de papa's gingen we de actievere kant op... 
Speelnamiddag op het terrein achter de sporthal : Voetballen, beach-volleyballen, fit

-o-meter,… Dit keer geen zelfgemaakte koekjes, ook geen fris pintje  maar een ver-
frissend ijsje ! De kleuters en ik hebben van deze namiddagen genoten 

Bedankt voor de fijne samenwerking ! Prettige vakantie. juf Chris 3A 

Mama & papa-dag in 3A! 

Naar het frietkot! 3A 

Kiérons mama had ons uitgenodigd in haar frietkot aan de sporthal.  

Zagen we dit zitten ?? Natuurlijk !!! 
Om 11.45u vertrokken we te voet.... hopelijk geen regen !  

Oef , droog aangekomen, eerst even op de speeltuin spelen terwijl de mama 
en papa de frietjes met curryworsten klaarmaken . 

Etenstijd ! (dit moest ik geen 2 keer zeggen) Iedereen direct paraat !  
Net toen we allemaal ons pakje hadden gingen de hemelsluizen open... vlug naar 

binnen !  
Gezellig dicht bij elkaar, smullen maar ! Daarna nog even drinken. 

Buiten lag alles nat, dus op de speeltuin spelen ging niet meer !  
Dan maar terug richting school !  

Bedankt mama en papa van Kiéron voor de lekkere frietjes en "kiwiworsten"  



Leuk, we gaan op bezoek bij Milan’s grootouders! 

En wat valt daat zoal te beleven? 

Nou, heet wat … ik vertel het jullie even. 

Toertjes rijden met de tractor 

En een ritje op het paard! 

 

Boeh, hé kijk een kalfje en een koe ... 

Opgepast, de geitjes komen naar ons toe! 

Even spelen op het gras, 

Rondrijden met de fiets en iedereen voelt zich in zijn sas! 

Daar krijg je natuurlijk wel honger van ... 

Een koekje en drankje is iets wat er altijd wel in kan. 

Ravotten bij Milan’s grootouders was super fijn, 

Ik wil jullie bedanken dat wer erbij mochten zijn! 

Juf Wendy en de kapoenen van 2/3C 

KLEUTERSPROKKELS 
 

De juf zegt tegen Klaas: “Jouw mama mag straks naar het oudercontact komen!” 
waarop Thibo met zijn guitige glimlach zegt: “Mijn mama is al  

naar “het containerpark” geweest”. 



Aarde, water, lucht en vuur in elfenland 

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 tast-

baarder. Wit, lichtblauw en een beetje 
grijs waren de kleuren van de dag. Ver-

kleedkleren werden gepast….en goedge-
keurd. 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 schat-
tenjacht  naar mooie stenen en kristallen 

en gingen grond waarnemen. Experi-

menteren met KINETISCH ZAND  was 
een hele belevenis. Ook toveren met 

houten toverstokjes  is voor ons geen 
probleem meer!! 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 na-

tuurlijk 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, jon-

gens met puntoortjes. In dit fantasiewe-
reldje willen we wel nog even vertoe-

ven!!!! Fantasierijke groetjes van de 
Nijntjes en juf Nancy        

Joepie ‘t is vakantie 

De grote vakantie: een tijd van meer samenzijn met 

je gezin, ontspanning en avontuur. Maar ook deze tijd 
kan heel vermoeiend zijn. Om alles in evenwicht te 

houden is het nodig om zowel tijd voor jezelf te ne-
men als tijd om samen met je kind(eren) te spelen. 

Als ouder ben je het beste speelgoed voor je 
kind. 

Samen spelen is samen leren: spelen met potten en pannen, met een bal, met  
blokken, met kaarten, kinderliedjes, verstoppertje, verkleden 

Muziek kan je kind troosten, ontspannen en opvrolijken: dansen, maak je eigen  
liedjes, laat je kind woorden invullen bv; ‘k zag 2 beren ... 

Samen met een boek:  
 - ga lekker samen zitten op de vloer of met je kindje op je schoot 

 - zelfgemaakte boeken en verhalen zijn leuk: een fotoalbum, een verrassings-
 boek met flapjes om open te maken, een eigen verzonnen verhaal (over jezelf 

 en je kind) 

Knutselen en plezier maken: vingerverven, kliederen op grote dozen, scheuren en 
plakken met oude tijdschriften 

Veel plezier! Zorgjuffen Ann D’Haese en Veerle D’Haese 



Na de paasvakantie zijn we met onze klas 

en de turnjuf gaan zwemmen naar de 
Warande in Wetteren. Uiteindelijk de 

GROTE DAG! 
Met heel wat trots kwamen ze hun zwem-

tas tonen. En dan eindelijk ging de bel.  
Met volle enthousiasme gingen we alle-

maal gezellig met mama’s en papa’s naar het zwembad. Snel had iedereen zijn 
zwempak en zwembroek aan.  

Hup, onder de douche en dan eindelijk in het zwembad… 
Tijdens deze zwempartij leerden wij de kleuters met allerlei 

speelse spelletjes en in groepsverband zich door het water 
te bewegen, maar ook hun evenwicht te bewaren en ge-

woon te worden aan onverwachte situaties.  
Water moet voor de kleuter een vriend worden, waarin ze 

zich speels en natuurlijk kunnen voort bewegen.  Een bel-

angrijke vaardigheid! 
°°° watertrappelen, springen in het water, luchtbellen 

blazen, geleidelijk aan drijven op buik en rug, duikspellet-
jes, drijfkracht met ping pong ballen, de dierenparade in 

het water, spel met ballen – de plankjes - buizen…  °°° 
Kortom, voor de kleuters een hele ervaring en ze keken er 

toch al “bijna een halfjaar “naar uit! 
Zijn onze kapoenen echte waterratten? OOH JA, met geen 

stokken uit het water te krijgen! 
En of ze het leuk vonden hoef ik u niet te vertellen. Hun 

gezichtjes op de foto vertellen genoeg   
En ikzelf als juf, plan volgend jaar zéker en vast een na-
middag vol waterpret met mijn kapoenen! 

Spetterende groetjes, Charlie en juf Evelyne 

Zwemmen 
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Op donderdag 9 juni gingen we samen met alle kleuters van onze school  op stap 

naar Harry Malter. We vertrokken richting Heusden met 5 grote autobussen, wat 
spannend.....Wat was het een groot dieren- en speelpark, eerst een koekje eten, 

want we hadden al een beetje honger. Eerst  gingen we naar de dieren kijken,  
amaai ,zoveel grote dierenhokken, vele dieren hadden we nog nooit gezien, gelukkig 

wist de juf de naam van alle dieren:  stokstaartjes, papegaai, prairiehond, hangbuik-
zwijn, wasbeer, een dier met enorm veel lange stekels daar wisten enkele kindjes 

wel de naam van; ja, het was een stekelvarken. Toen gingen we een ritje maken op 
een huifkar, wat leuk zo samen op een grote kar. Wat ging de tijd snel, het was al 

tijd voor de circusvoorstelling. De circusdirecteur kwam ons verwelkomen voor de 
show, opeens kwam daar een clown aangelopen, die kon gekke truken: hij toverde 

een fluo sjaal zomer weg en weer terug. Hij kon een tafel met een brandende kaars 
door de lucht doen zweven, dit mogen we zeker zelf niet proberen van onze juf!  De 

acrobaten konden spannende trucs; tuimelen door de lucht, op elkaars schouders 
staan zonder zich vast te houden, springen door hoepels,… amaai, deze artiesten 

kregen veel applaus. het was al tijd om onze picknick op te eten, daarna mochten 

we naar de grote speeltuin, hier konden we kiezen uit zoveel leuke klimtuigen, zand-
bak, zelfs vliegertjes die echt de lucht in gingen, een hele hoge trap ging naar de 

reuze grote glijbaan, amaai wat was dat hoog en steil. Al snel ging de tijd voorbij, nu 
nog een lekker ijsje op het terras. Vermoeid van deze super toffe dag reden we te-

rug naar onze school.  De kleuters van 2B en alle vriendjes van de school.      

Naar Harry Malter 



Tijdens dit schooljaar zijn we ook  

verdere oorden gaan opzoeken. We zijn 
namelijk op verkenning geweest in de 

ruimte. 
We maakten in onze klas een echt ruim-

testation, konden ons verkleden als stoe-
re astronauten en bestudeerden vele pla-

neten en sterren. Voor ons kent de ruim-
te geen geheimen meer. Onze klas werd 

ingericht zoals in de ruimte met alle ge-

kende planeten. Mercurius, Venus, Aar-
de, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en 

Neptunus. 

 
 

 
 

 

De ruimte in ... Ook de zwaartekracht is niet meer 

vreemd voor onze astronautjes. 
En dat we zweven in de ruimte en in de 

raket is ook al goed geweten. 
Een uitstap naar het Planetarium en het 

Atomium was dan ook iets waar we met 
z’n allen naar uitkeken. 

In het Atomium konden we de super gro-
te bollen bewonderen en mochten we 

eerst met een super snelle lift naar de 
hoogste bol gaan. 

In de hoogste bol konden we volledig 
Brussel zien. Zelfs het kasteel van Ko-

ning Filip, de luchthaven en heel veel 
kleine autootjes….(zo hoog waren we!) 

Daarna mochten we de andere bollen 

verkennen via hele lange roltrappen en 
gewone trappen. 

Het leukste vonden we de disco tunnel ! 
Onze boterhammetjes mochten we ’s 

middags opeten in het Planetarium. 
Daarna kwamen we in een ronde zaal 

waar alles opeens donker werd. We  
gingen mee 

op reis door 
de ruimte. 

Wauw het 
was alsof we 

echt in de 
ruimte zaten. 

Boven ons 

zagen we het 
dag en nacht 

w o r d e n .  
Tijdens die 

nacht konden 
we de vele sterren bewonderen. Wisten 

jullie dat de Poolster de enige ster is die 
nooit beweegt? 

En dat we in de sterren vele tekeningen 
kunnen zien die we horoscoop noemen? 

Op het einde van ons thema hielden we  
een tentoonstelling in de klas. Alle  

mama’s, papa’s, oma’s en opa’s konden 
onze werkjes komen bewonderen. Zoals 

echte gidsen vertelden we over onze  

fantastische reis door de ruimte… 
De astronautjes van de 2e kleuterklas 

Heiplas en juf Gerda. 
 

 



We wensen  

al onze kleuters en hun familie  

een  

zalige, zonnige  

zomervakantie toe! 

Vrije dagen en pedagogische studiedagen 

Dinsdag 27 september 2016 Lokale verlofdag : kermisdinsdag 

Vrijdag 11 november 2016 Wapenstilstand: geen school 

Vrijdag 7 oktober 2016 Geen school voor de peuters en kleuters:  
pedagogische studiedag 

Woensdag 8 februari 2017 Geen school voor de peuters en kleuters:  
pedagogische studiedag 

Vrijdag 24 februari 2017 Lokale verlofdag 

Donderdag 25 mei 2017 O.L.H. Hemelvaart: geen school 

Vrijdag 26 mei 2017 Brugdag: geen school 

Maandag 5 juni 2017 Pinkstermaandag: geen school 

Vrijdag 30 juni 2017 Laatste schooldag 

    

Vakanties 

Van maandag 31 oktober 2016 tot en 
met zondag 6 november 2016 

Herfstvakantie 

Van maandag 26 december 2016 tot en 
met zondag 8  januari 2017 

Kerstvakantie 

Van maandag 27 februari 2017 tot en 
met zondag 5 maart 2017 

Krokusvakantie 

Van maandag 5 april 2017 tot en met 
maandag 17 april 2017 

Paasvakantie 

    

Belangrijke data 

Zaterdag 6 mei 2017 Schoolfeest Overimpe  

Zaterdag   20 mei 2017 Schoolfeest Kluisberg 

Zaterdag 10 juni  2017 Schoolfeest Heiplas 

 VAKANTIEDAGEN, VRIJE DAGEN  EN BIJZONDERE DATA SCHOOLJAAR 2016 - 2017 


