
V.U. Johan Bombeke 

december 2016 

Vrije kleuterschool 

Stella Matutina 
Kluisberg 1 (053/80.49.65) 

GSM directie 0468/13.95.58 

mail: vrijekleuterschoollede. 

directie@telenet.be 

Heiplasstraat 1A 

(053/80.08.58) 

Overimpestraat 82 

(053/80.05.51) 

9340 LEDE 

Voor meer foto’s kan je steeds een kijkje nemen op de website: 

www.vrijekleuterschoollede.be  

of https://www.facebook.com/vkslede 

KLEUTERSPROKKELS 



Altijd een kus mee in de portemonnee!! 

Lieve grootouders, 

Wat waren wij blij toen jullie in ons klasje kwamen spelen! Onze 
kapoenen hebben genoten! In ons klasje vertelden we een hele 

week over onze lieve oma’s en opa’s, meters en peters,.. We 
maakten een fotomuur met een foto van al onze grootouders. 
Ook de oma en opa van Jules kregen een plaatsje op onze muur. 

We gingen uren verhaaltjes vertellen: wat doen wij samen met 
onze oma’s? Wat kunnen onze opa’s goed? Hoe zien onze groot-

ouders eruit? … Elke dag kregen we bezoek in ons klasje. We 
maakten kralenkettingen, bloemenperkjes; we speelden samen een memoriespelletje…  
Tenslotte maakten we nog een kleine attentie: Zoenpasje! Altijd een kus mee, in de porte-

monnee!! Een GROTE dankjewel voor alles wat jullie doen voor onze kapoenen !!! 
Lieve groetjes, juf Annelies, Jules, Anna, Victor, Leon, Eli, Lente, Alejandro, Axelle, Joly, 

Marte, Janne, Mateo, Jasper, Chloé en Thor 

Het jaar loop naar zijn einde,  
het kan een moment zijn om de ‘vind ik leuks’ tegenover de ‘vind ik niet leuks’ te plaatsen.  
Bij die laatste categorie was er ongerustheid en onmacht. Ongerustheid bij opnieuw een 

aanslag dichtbij of veraf. Bij het wakker worden na een verkiezing op een groot continent. 
Onmacht ook bij het zien van een kleuter tussen het puin in Aleppo. 
Daartegenover toch ook een heleboel ‘vind ik leuks’. Steun en vriendschap die je ervaart in 

je omgeving. Mensen van goede wil in de buurt. Helpers, sympathisanten op en rond de 
school. De juf die voor de kleuter elke dag opnieuw werkt aan het welbevinden. Het goed 

gevoel te hebben in een kleine gemeenschap die ‘school’ noemt. Azijn verbannen en wat 
zoetstof toevoegen.  
Met dit gegeven de eindejaarsfeesten tegemoet. Het nieuwe jaar inzetten om op het eind 

ervan zeker te kunnen besluiten met ‘vond ik leuk’.  
Van harte een fantastisch 2017 voor groot en klein.  

Johan Bombeke  



Babyboom in onze klas ... 

Reeds maanden keken ze er al naar uit om 

grote broer te worden… Nio, Nathanaël en 
Staf. 

Het buikje van mama zagen ze beetje bij 

beetje groeien. Thuis werd ook alles klaar-
gezet voor de komst van de baby. 

Op een middag kwam Nio zijn papa hem 
afhalen van school met het grote nieuws 
dat zijn zusje Bo geboren was. Heel fier 

vertelde hij er ‘s anderendaags over  in de 
klas. 

Tien dagen later was het dan de beurt aan 
Nathanaël. In het begin van de herfst-
vakantie mocht hij samen met zijn grote 

broer Eliasz een broertje Tadeüsz verwelko-
men. Nu is hij ook al grote broer. 

Staf mocht nog even wachten tot de kerst-
boom stond. Stilletjes aan was ook hij al 
aan het aftellen. 

Ondertussen werkten we in de klas het  
thema “baby” uit.  

Alle kleuters mochten hun eigen babyfoto 
en geboortekaartje meebrengen. 
Sommigen brachten ook hun eerste  

pyjamaatje, papflesje, knuffeltje, pamper 
en doopsuiker mee.   

We maakten een babyhoekje in de klas met 
allerlei babyspullen. 
De ganse dag door 

werden er babypopjes 
verzorgd. 

Ook het maken van 
fruitpap stond op ons 
menu. Mmmmm, dat 

was al een tijdje  
geleden. 

 

En we kregen ook het bezoek van de mama’s 

met baby in onze klas! 
Fier konden Nio en Nathanaël hun zusje en 

broertje tonen. “Oh juf, zo’n kleine handjes 
en voetjes!” Bo trok zich van de drukte in de 
klas niks aan en sliep rustig door. Tadeüsz 

keek nieuwsgierig in het rond. Hé, sommige 
poppen in onze klas zijn zelfs groter! Na het 

stellen van verschillende vragen en het be-
wonderen van de baby’s liepen er de rest van 
de dag verschillende mini mama’s en mini pa-

pa’s rond in onze klas.  
Later op de dag kregen we het bezoek van 

Staf zijn mama én de baby in de buik! We 
konden haar dikke buik nu van dichtbij be-
wonderen. Mila en Amélie vroegen of ze eens 

mochten wrijven op de buik. Toen Staf zijn 
mama vertelde dat de baby haar hoofdje on-

deraan lag en de beentjes naar boven, keken 
ze raar op. Ook bij het vertellen dat we alle-

maal langs ons naveltje eten gekregen heb-
ben in de buik, keken de meeste kleuters ver-
baasd op. 

Een paar dagen later kwam ook Staf met het 
grote nieuws dat de baby geboren was. Zijn 

zusje Lucie kwam inderdaad als de kerstboom 
stond! Wat waren dat spannende dagen! 
En nu kijken we met z’n allen uit naar de 

komst van nog een baby'tje…. De geboorte 
van Jezus in de kerststal! 

We bedanken de mama’s voor hun komst 
naar onze klas en wensen hen allen veel 
vreugde en geluk met Bo, Tadeüsz en Lucie! 

Dat ze mogen opgroeien in een warm en lief-
devol nestje. 

Alle kleuters van 2e kleuterklas Heiplas en juf 
Gerda. 
 



Op vrijdag 2 december was het weer zover: grootouderfeest! Onze kleuters hadden al een 

hele week verteld over oma en opa, we hadden foto’s en oud speelgoed bekeken en een ca-
deautje gemaakt. De opa van Marcel kwam doedelzak spelen in de klas!  

Om 2u werden de grootouders verwacht. De kleuters zongen eerst een feestlied en daarna 
zegden ze  hun versje op. Dan werden opa en oma vergast op een dansje uit de oude doos 
en dan mochten ze zelf  hun beentjes uitslaan! Dit was heel prettig voor onze kleuters. 

Daarna werden ze getrakteerd op een lekker kopje koffie of thee met een stukje taart of ca-
ke, gemaakt door papa of mama! 

Op het einde van de namiddag kregen ze nog het zelfgemaakte theelichtje van hun klein-
kind. Dit zal hopelijk een plaatsje vinden onder de kerstboom of op de feesttafel! 
Hierna mochten opa en oma mee met hun kleuter naar de klas. Daar konden ze eens kijken 

wat we allemaal gedaan hadden deze week.  
Het was een heel gezellige namiddag en hopelijk hebben de grootouders er evenveel van ge-

noten als de kleuters én de juffen! 

Bedankt oma’s en opa’s!        Juf Hilde en juf Kim. 

Grootouderfeest in 2A 

Kabouters bestaan echt !!!! 

Wisten jullie dat? 

We hebben ze gezien in onze klas!! 
Ze hebben daar zelfs een tijdje gewoond in hun ka-

bouterdorpje. 
Tussen de groene grassprietjes stonden hun padden-
stoelen, hun kleine tafeltjes en stoeltjes. 

Leuke trapjes om omhoog te stappen… en weer naar 
beneden. 

We hebben met ‘klauterkabouters’ gespeeld, in kabou-
terboeken gekeken en gezelschapsspelletjes van  
kabouter Plop gespeeld. 

We hebben zelfs hun kleerkast opgeruimd… 
sorteren per kleur (rood, geel, blauw ), of vorm (muts, 

rok, trui) 
…want rommel  kunnen ze wel maken!!!!!!!!!!!!! 
Ook een kabouterdansje kon natuurlijk niet ontbreken. 

Wat is het toch fijn om even in kabouterland te zijn!! 

De Nijntjes van 1B 



Samen met  de kinderen van juf Hilde trokken we erop uit. We gingen naar het domein 
"Ronkenburg". Met onze grote zak vol met oud brood en onze laarsjes aan gingen we op stap in 
het bos, ... 
Amaai, zo veel dikke en grote bomen. Wat was de stam ruw.  We zochten kastanjes en eikels, 
wat vonden we er veel! Deze stopten we in de onze plastiek zak, om daarna in onze klas mee te 
spelen. We verzamelden takken. Alleen de korte takjes konden in onze zak. De lange takken 
sleepten we mee door het bos, deze konden we helaas niet meenemen naar de klas. Op het gro-
te grasplein lagen bergen vol met blaadjes, hierin mochten we ravotten, wat was dat leuk! Sa-
men rollen in de blaadjes, blaadjes gooien,.... 
De eendjes mochten we natuurlijk ook niet vergeten, de kleuters hadden zoveel brood mee dat 
we het allemaal niet konden voederen aan de eenden, we namen dit terug mee naar school zo 
hadden onze kippen ook nog wat te eten. Met onze vuile laarsjes aan keerden we terug naar 
school. Bedankt aan de oma's en opa's die ons heen en terug brachten. 
In onze klasjes schilderden we over onze uitstap en speelden we met de kastanjes, potten  en 
schaaltjes opvullen, zo konden we nog eens terug denken aan onze fijne uitstap. 
Juf Els en de kleuters van 2B 

Met 2B naar het bos 

Dit verhaal startte nadat we van de sint het denkspel 

“Roodkapje “gekregen hadden. De juf vertelde het verhaal, 
we richtten een hoekje in waar we ons konden verkleden en 

het verhaal na spelen, we zochten woordjes met de letter 
“R”, verdeelden koekjes… We hielden een natuurkring over 
wolven en schrokken ervan hoeveel wolfsoorten er be-

staan.  We gingen voor de eerste keer naar onze donkere 
klas om yoga te doen ! In het sprookje gaat Roodkapje naar 

haar grootmoeder, maar wie of wat is dat: “een grootmoe-
der”? Daar moesten de kleuters even over nadenken… Ah, 
da’s haar oma ! Wij kunnen niet bij onze oma op bezoek 

overdag maar misschien konden oma’s en opa’s wel even bij 
ons op bezoek komen. Dus nodigden we de grootouders uit om met ons in de klas te komen 

spelen. Velen gingen op onze uitnodiging in , sommigen speelden gewoon mee, anderen ver-
telden een verhaaltje en 1 oma bakte koekjes met ons. Maar was het niet Roodkapje die 
koekjes naar oma bracht ? Dus gingen we zelf aan de slag en bakten karnemelkwafeltjes als 

geschenkje voor onze grootouders. Dit thema paste ook binnen ons jaarthema “de buurt in 
de kijker”. We  gingen naar het rusthuis en mochten een ganse namiddag spelletjes spelen 

waarbij de bewoners toekeken en voor ons supporterden ! Ook dit was een aangename er-

varing ! Wij wensen jullie een sprookjesachtig 2017 !  Juf Chris en de sterren van 3A 

Er was eens Roodkapje ... 



Wie is die grote 

man met een ra-
re hoed en een 

l a n g e  w i t t e 
baard ? Wat doet 
die Zwarte Piet 

toch allemaal?  
Dit alles zullen 

we binnenkort 
ontdekken tijdens 
het uitwerken 

van ons thema in 
de klas. 

Kleuters krijgen de kans om allerlei lekkere 
dingen te proeven zoals mandarijntjes. Dat 
zijn gezonde snoepjes die de Sint en zijn 

pieten meebrengen uit Spanje. De ene 
kleuter vindt het top, de andere vindt het 

nogal zuur. Hun mimiek spreekt boekdelen. 
Het is vooral volop genieten van al dat lek-

kers en plezier beleven. 
Na al dat proeven kunnen de kleuters op 
ontdekkingstocht gaan in de hoeken van de 

klas die verrijkt zijn met materiaal binnen 
dit thema : de telhoek : de zwarte pieten 

helpen met het tellen van pakjes per zak ; 
fijne motoriek : de kleuters naaien met een 
veter door de gaatjes zodat de pietenmuts 

en de mijter van de Sint nog mooier wor-
den ; fantasiespel met het kasteel van de 

Sint ; wiskunde en motoriek : welke pakjes 
horen in welke schoorsteen ?  

Thema Sint-Maarten en Zwarte Piet in 1A 

We gaan dat eens uitproberen. Na al dat spe-

len hebben we toch wel zin gekregen in iets 
lekkers. Meester Robin (3de jaarsstudent) 

maakt met de kleuters marsepein. Met het 
stappenplan op de tablet kunnen de kleuters 
het recept goed volgen. Om de beurt kunnen 

de kleuters helpen bij de bereiding van de 
marsepein. Tellen, wegen, meten, samenwer-

ken, voorbereidend lezen, proeven, voelen 
zijn aspecten die allemaal aan bod komen bin-
nen deze huishoudelijke activiteit. 

Nu is het grote moment aangebroken. We 
mogen eindelijk proeven van de lekkere mar-

sepein. ’t Is te zeggen: de ene kleuter lust het 
al wat liever dan de andere. Na al deze leer-
rijke ervaringen kijken we echt uit naar het 

bezoek van Sint-Maarten en zijn zwarte pie-
ten op onze school.  

Spannend… 
Nellie- en Cézarklas (1A) 

Juf Nancy Droessaert 

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte stapten we in de week van de 

grootouders met oma en opa naar het bos. Samen met hun 
kapoen gingen ze op zoek naar de verloren kroon van de  

kabouterkoning. In het bos voerden ze leuke opdrachten uit 
met hun oogappel: dansen, liedjes zingen, ochtendgym en 
een dikke knuffel. Deze leverden hartverwarmende momen-

ten op! 
In de dikke boom hing een knapzak. Nieuwsgierig piepten we 

en vonden de kabouterkroon tussen de lekkere koeken! De 
kabouterkoning was blij!  
Even uitrusten en genieten van onze beloning…mmm lekker! 

Eens terug op school sloten we deze gezellige voormiddag af 
met een lied en een dansje. 

Met een groot hart in hun kleine handjes zongen en dansten 
onze kleintjes op het lied “Ik hou van U”. Een kippenvel  
moment voor grootouders en juffen;) 

Nog even bijbabbelen met een lekkere tas koffie en dan  
afscheid nemen van onze lieve oma en opa! 

Dankuwel en tot volgend jaar! Een kabouterknuffel van 1C 

Week van de grootouders in 1C 

Thema Sint-Maarten en Zwarte Piet in 1A 



Tijdens  de adventstijd wordt er in onze klas even stil ge-

staan bij kinderen die het minder goed hebben dan wij. 
Elk jaar toveren we glazen yoghurtpotjes om tot mooie 

theelichtjes die we verkopen tijdens de kerstevocatie op 
Heiplas. 
Dit jaar gaat onze opbrengst naar een project van Anne-

mie Quintijn. ( http://www.hoopvoorsenegal.tk/ ) Via 
crowdfunding heeft ze een actie op touw gezet om zonne

-energie lampen te kunnen kopen voor de kinderen van 
Faylar, een dorp gelegen in Senegal, niet ver van Dakar. 
Faylar is een landbouwdorp, enkel bestaande uit woon-

hutten en een klein schooltje, zonder  elektriciteit . Deze zonne-energie lampen zijn van een 
super kwaliteit en geven veel licht in het donker. De lampen moeten gewoon overdag opge-

laden worden in de zon  en 's avonds kunnen ze heel wat 'verlichting' brengen: kinderen 
kunnen hun huiswerk maken, de olielampen in de gezondheidspost kunnen vervangen wor-
den door echt licht.... Ze worden in Dakar rechtstreeks aangekocht en van daaruit verdeeld. 

U kan ook  het project steunen door een gift te storten op het rekeningnummer  
BE 07652838951466 met als vermelding: “donatie VZW Hoop voor Senegal”. 

VZW Hoop voor Senegal is ook één van de 1000 goede doelen voor Music for Life van Studio 
Brussel! Laten we samen een lichtje zijn voor elkaar! 

Juf Ann Geldof en de kleuters van de 3de kleuterklas Heiplas 

 

Lichtjes voor Faylar - Lichtjes voor Faylar 

TE NOTEREN DATA: 
 

OPENDEURDAGEN: 19 januari—16 maart—22 juni 2017 te 9.00 uur 
INFO-AVOND: 19 januari—22 juni 2017 te 20.00 uur 

EETFESTIJN: 19 februari 2017 
SCHOOLFEEST KLUISBERG: 20 mei 2017 

SCHOOLFEEST OVERIMPE: 6 mei 2017 
SCHOOLFEEST HEIPLAS: 10 juni 2017 



Ons Heiplas”buurt”verhaal ... 

Tot voor enkele maanden begon elke nieuwe 

schooldag op de Heiplas telkens weer met 
een gebarenconversatie met de liefste buur-

man die je je maar kan indenken en zo ie-
mand hadden we: Marcel! In kamerjas, soms 
met boterham in de hand, schoof hij zijn gor-

dijn opzij en werden zwaaibewegingen uitge-
wisseld. “Alles ok?” vroeg de opgestoken 

duim. “Tuurlijk, alles ok!” knikte de ander en 
zei de andere duim….. Mijn auto geniet elke 
dag van een privé-plekje voor Marcels rode 

bakstenen. “Das aliejen veur oo, mens!”  
Sindsdien werd Marcel bedankt met 

een moederdagontbijt, kerstwensen,……af en 
toe een babbelke,…….En de laatste jaren 

werd zijn verjaardag ook gevierd met al onze Heiplaskindjes. Op die manier werd hij niet 

enkel nog meer een “BB” (Bekende buur) bij al onze kindjes, maar ook vooral een enorme “ 
GB” (Geliefde buur).  

Er werd gezongen met alle kindjes aan zijn voordeur en onze allerkleinsten mochten zijn he-
le woonkamer vullen met kinderlijke liefde: enorm ontroerende momenten voor onze Mar-

cel……Maar hij genoot, tranen van genot waren het. Ook wij voelden het……. Een kroon, stie-
kem wat ballonnetjes aan zijn voordeur hangen, een verjaardagsboek vol prachtige tekenin-
gen van onze kindjes en een kadoo: een paar pantoffels of een sjaal……Marcel verras-

te dan ieder met wat lekkers. De terugtocht naar ons schooltje was telkens een blijven wui-
ven en “Daaaag Marcèèèèèl!!!!”. Tot we de poort achter ons sloten, met een voldaan, 

vreemd, maar ontroerend aangenaam gevoel……  
Nu, enkele maanden later, parkeer ik mijn wagen nog steeds op mijn toegewezen plekje, 
maar zonder Marcel………. Hij woont nu in het rustoord te Oordegem, waar hij, naar eigen 

zeggen, graag is.  
En omdat Marcel een héééél speciaal plaatsje in alle Heiplashartjes heeft, konden we niet 

anders dan hem aldaar een bezoek brengen. Na wat onvoorziene euveltjes, lukte het toch. 
De trip op zich was al heel wat voor de kindjes. Een grote, “witte” verpleger bracht hen al 
meteen in de stemming met zijn grappen. Maar die van ons waren zeer onder de indruk van 

de nieuwe omgeving, dat verklapte hun “tijdelijke” kalmte en volgzaamheid. Wow, allemaal 
de lift in……..Een vrij-dicht-op-elkaar-ervaring……Allemaal er weer uit en dan door die duiste-

re, lange gangen, de hoek om en dan helemaal op het einde: De kamer van onze vriend.  
Alweer tranen van ontroering verwelkomden ons, maar we voelden allemaal de warmte en 
de “buurliefde” van “onze” Marcel. De kindjes waren 

stil en staarden hem aan. De dag voordien waren we 
allen druk in de weer geweest met het maken 

van Heiplas-pompoenwafeltjes om hem te verrassen. 
Van pompoen uit eigen schooltuin. Deze werd door ie-
der met de nodige voorzichtigheid in stukjes gesneden, 

gepureerd en gemengd met wat bloem, eieren, sui-
ker and a lot of love…… De wafeltjes werden hem over-

handigd, alsook een bundel kunstwerkjes. Hij kon met 
niks meer blij zijn, of toch: ons bezoek! De kindjes 
mochten kindjes blijven, hij had niks liever. Dat bracht 

leven in de brouwerij en dat lokte heel wat gangbewo-
ners naar het einde van de gang. De kindjes lagen op 

de grond in de deuropening, kinderlijk genot. “Mens, 
dit is de gelukkigste dag van mijn leven………mens.” 
Dat raakt je…….  

 



Voor Marcel mocht het nog langer duren, maar onze kindjes’ klokjes gaven aan dat het tijd 

was om schoolwaarts te keren. Na een dikke knuffel van bijna ieder werden we uitgezwaaid 
tot we de hoek omwaren.  

Nog eventjes de kiné-zaal binnenspringen met speciale bewegingstoestellen en dan met de 
lift én de leuke verpleger, terug naar beneden……..En vanachter zijn raam, wuifde Marcel 
ons nog lang uit…….  

Een hele belevenis, die verwerkt werd door de meeste kleintjes in de wagen in een mooie 
droom……..We hoorden ze niet meer…..  

En Marcel…….die bleef alleen achter……..Maar ik denk, met een gelukkig hart én met zijn 
enige “betrachting” : Ons ook nog eens een bezoek te brengen op de Heiplas, want die plek 
is voor hem ook héél speciaal………  

Hééél veel liefs van ons, Marcel!!!  

Wat is er leuker dan zelf je eigen verhaal te 

maken of meerdere tekeningen maken 

waarmee je een mooi verhaal kunt vertellen?  

Lopen en vertellen …… zo zijn we begonnen aan 

ons VERHALENPAD -  STORYTELLING. Vol  

verwachting luisterden 21 kleuters naar hun juf 

die begon aan het verhaal maar hé… het  

verhaal was blanco! Fascinerend om te zien hoe 

Verhalenpad—Storytelling 

de kinderen mee gingen in de opbouw van 

een verhaal. Alle kinderen deden mee bij 

het samen een verhaal vertellen. De juf 

vroeg verduidelijking als een kind er niet 

helemaal uit kwam en vroeg ook door naar 

het hoe, wat, waar, waarom en welk ge-

voel; blij, bang, boos, verdrietig? In die 

week kregen de kleine vertellers de vrije 

hand om samen verhalen te vertellen aan 

de hand van verteldobbelstenen, plaatjes, 

microfonen, tekendobbelstenen, woord-

kaarten om woorden na te schrijven…      

Wat hebben we gesmuld van al deze 

mooie verhalen! EINDE. Juf Evelyne en de 

kleuters van 2/3O 



Naar de bibliotheek—3B 

Hop naar de bibliotheek, een gezonde wan-

deling  door weer en wind en gelukkig geen 
regen. Tevens krijgen we, zoals  steeds als 

we op stap gaan, een “praktijkles” verkeers-
opvoeding. Marcia, de bibliotheekmedewerk-
ster, staat ons al op te wachten. 

Alle jassen uit, even kennismaken en dan  
een kussentje zoeken. We zijn klaar voor een 

boeiende ontdekkingsreis in de wereld van de 
boeken.  
Een reuze stapel boeken lag al klaar. Eén 

voor één bekijken en vergelijken  we de  
boeken en zoeken we samen naar de juiste 

naam van het boek. Voorleesverhalen, pren-
tenboeken, peuterboeken, kartonboekje, in-
formatieve boeken, strips, fundels, kijkpla-

ten, luisterboeken, kookboeken, ….maar ook 
dvd’s en cd’s. 

Verder maakten de kleuters kennis met de 
werking van de bibliotheek  en leerden we 

dat je hier géén boeken kan kopen , maar 
wel lenen.   
De kleuters mochten dan zelf op ontdekking 

gaan in de kleuterhoek. Praktisch is dat op 
elk boek bovenaan een symbooltje staat dat 

iets weergeeft over de inhoud van het boek. 
Iedereen vond wel een boek dat hij leuk 
vond: ééntje over voertuigen, ridders, die-

ren, …. of een strip. 

Als afsluiter vroeg 

Marcia ons of we wil-
den meewerken met 

een bibproject: “DE 
LUISTERKAMPIOEN”. 
We kregen elk een 

voor leesdagboekje 
mee. Daarin noteert 

degene die voorleest 
gedurende één week  
wie voorleest, het uur 

en welk boek. Daaron-
der kleurt de kleuter een lachend of een 

droevig gezichtje, was het  een mooi of min-
der mooi verhaal. Later worden de ingevulde 
boekjes aan de bib bezorgd  en in ruil ont-

vangen de luisterkampioenen een welver-
diende medaille. 

In de klas gingen we aan de slag met ver-

schillende manieren van vertellen:  

Kamishiba (Japans) is een verteltheaterkast-

je waarin grote prenten worden geschoven. 

Het heeft iets weg van een vertraagde film. 

Vertellen met een vertelschort, waarbij de 

personages uit de verschillende zakken op 

de schort komen of verteltafel, met prenten-

boek, met cd,…. . 

De kleuters genoten met volle teugen van de 

mooie verhalen. 

Juf Veerle en de kleuters van 3B 

 
KLEUTERSPROKKELS  
 
juf: " Wie kwam er op bezoek bij Maria?" De kleuter antwoordt: " Het elfje"! ( de engel) 

juf: " Hoe noemt het kindje van een paard?" kleuter antwoordt: " een heuveltje" ( veulen) 



Boris is ziek!! 

Op een maandagochtend kwamen we met z’n allen in ons klasje, maakten we onze boeken-

tasjes leeg en gingen we in de kring zitten. Opeens hoorden we iemand hoesten en niezen. 

Wie horen wij toch? Het was (onze klaspop) Boris!! Boris voelde heel warm aan en had een 

kriebelende keel. “We moesten maar eens naar een dokter bellen” zei een van onze vriend-

jes uit de klas. De juf belde naar de dokter en die kwam eens langs. Wat zit er allemaal in 

de dokterstas? Onze vriendjes stopten Boris in zijn bed en gingen er de komende 2 weken 

heel goed voor zorgen. Ons klasje veranderde in een dokterspraktijk en in een apotheek. 

Hoe kunnen we ontdekken dat er iemand ziek is? Hoe maken we een afspraak bij de dokter? 

Wat is er allemaal in een dokterspraktijk? Waar moeten we op letten wanneer we bij de dok-

ter gaan? Wat heeft een dokter in zijn dokterstas? Waar halen we onze medicijnen? Hoe 

doen we dit? Deze en nog vele andere vragen kwamen vaak aan bod tijdens dit thema. Nog 

enkele activiteiten: In een telhoek konden we ‘pilletjes’ tellen en sorteren naar gelang de 

kleuren of het aantal. Op de computer konden onze vriendjes allerlei verhaaltjes binnen dit 

thema beluisteren en bekijken. In de boekenhoek en in de wachtzaal van de dokter lagen er 

allerlei boeken. We hebben allerlei windels gemeten en prenten in de logische volgorde ge-

legd. En er was ook nog een duploziekenhuis in ons klasje. Na 2 weken was Boris er weer 

helemaal bovenop! “ Nu kan Boris terug met ons in de hoekjes spelen, he juf”. 

Juf Sarah en de kleuters van 2/3C 

Kapitein Winokio 

Beste ouders  

Samen met jullie kleuters hebben wij de 
voorbije weken veel gedanst en gespeeld 

op de speelplaats. Hiervan hebben we een 
filmpje gemaakt. Alvast een dikke knuffel 
voor onze kleine talentjes. 

Met alle kleuters, juffen en meesters doen 
wij mee aan een wedstrijd van Kapitein 

Winokio. De school die het leukste filmpje 
instuurt, wint een turnzaalconcert op 
school. Hopelijk is de kapitein net zo blij 

met het filmpje als wij!!! 
Het filmpje is te bekijken op de website en 

facebook van onze school.  
Geniet maar met ons mee!!  

Juf Kim  



Mindfulness voor kinderen 

Mindfulness. Je hoort het opeens overal. Het klinkt misschien zweverig, maar dat is het niet. 

Het is praktisch toepasbaar in je eigen leven en zeker ook in de opvoeding van je kinderen. 
Wat is het? 

Mindfulness is leven in het nu. Een open deur? Ja, maar het is nog helemaal niet zo gemak-
kelijk. Door écht in het nu te leven merk je wat bepaalde ervaringen met je doen. Je wordt 
je bewust van je gevoelens en je (automatische) reacties. Je leert ook beter luisteren naar 

hoe je lijf reageert. Als je vaker bewust bént, kan je beter omgaan met de wisselvalligheden 
van je leven. Vooral ook wanneer er vervelende dingen gebeuren. Mindfulness leert je dat je 

een keuze hebt. Niet in wat je overkomt maar wel in hoe je daarop reageert. 
Hoe doe je het? 
Je kunt zelf op verschillende manieren mindful zijn. Dat kan je veel opleveren tijdens het op-

voeden. Bewust aanwezig zijn, is bijvoorbeeld al een goed begin. Met aandacht met je kind 
praten, in plaats van ondertussen op je telefoon kijken. Met aandacht spelen, je realiseren 

hoe je blokje op blokje zet, of een bal gooit. Probeer ook eens wat langer te luisteren en niet 
te meteen reageren op je kind. Of stel hier en daar een kort vraagje zoals ‘oja?’. Wát zegt 
hij, wat voelt hij, wat wil hij van jou. Geef het de tijd en je kind vertelt het. 

Drie keer per dag terugkeren naar je 
lijf, je ademhaling, is ook een goeie 

oefening. Als ouder ben je vaak ge-
neigd de dag door te razen. Sta even 

stil. Daarna vervolg je je dag met ple-
zier. 
Mindfulness voor kinderen 

Het leuke is dat kinderen doorgaans 
mindful zijn. Ze leven zó in het mo-

ment dat ze op weg naar hun bed to-
taal opgeslokt kunnen worden door de 
kat die kopjes geeft. Of door een pa-

piertje, een druppel water, alles. Ze 
vergeten waar ze naartoe gingen om 

dat er op dat moment iets belangwek-
kender hun aandacht trekt. Mooi! Maar 
soms ook onhandig voor jou als ouder. 

 
Oefening: 

Ga allebei zitten op een kussen of een stoel. Rechtop, stevig en wakker. Je hoeft niet stok-
stijf stil te zitten, maar wel zo stil mogelijk, je kind ook. Richt je aandacht op je lichaam en 
wat je daarin opmerkt. Laat zijn wat er gebeurt, het hoeft niet weg. Help je kind met de vol-

gende zinnetjes: 
Voel je voeten en benen op de grond 

Maak je rug lang en zit rechtop 
Ontspan je gezicht 
Zit comfortabel 

Merk eens op wat je voelt in jouw stille lichaam 
Is het prettig of onprettig wat je nu voelt 

Wat je ook opmerkt, jun je dit gewoon voelen zonder te bewegen? 
Heel goed … blijf nog even zitten 
Richt al je aandacht helemaal op jezelf en luister naar wat jouw lichaam je wil vertellen, nu 

op dit moment 
Voel je veel of weinig? Hoe voelt het precies? 

Blij nog even zitten, met je aandacht bij de stilte. 
 
Zorgjuffen Veerle en Ann 


