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Het is de eerste keer dat ik, in deze kleutersprok-

kels, een woordje uitleg  tot jullie mag richten… 
Drie maand geleden kwam ik aan als nieuwe  

directeur.  Al snel ervoer ik dat ik terecht gekomen  
was in een warm nest, een veilige haven.  Ik werd 

en ben omgeven door  een team van warme,  
vriendelijke mensen. Mensen met het hart op de 

juiste plaats.   Tijdens deze eerste maanden is er al 
heel wat gebeurd op de school . Jullie spruiten zit-

ten, samen met hun juf, zeker niet stil op school!  
Getuige hiervan zijn de verdere artikels in deze  

kleutersprokkels, maar ook de massa’s foto’s op on-
ze vernieuwde website.  Ook op  ICT-gebied gebeur-

de heel wat:  de school maakte een overstap naar 
een nieuwe provider en ontwierp  een nieuwe websi-

te om de communicatie alsnog te kunnen verbete-

ren.  
We zijn nu in de kersttijd, een heel gezellige periode 

om te genieten van warme avonden . Toch kan deze 
tijd ook een moment zijn om ons te realiseren dat 

niet iedereen het even goed of comfortabel heeft 
rondom ons. Volgens recente studie situeert  1 kind 

op 7 zich in een arm gezin. Het is voor ons als  
katholieke school dan ook heel vanzelfsprekend dat 

we zijn mee ingestapt in het systeem van de  
Uitpas/kansenpas in de gemeente Lede. Deze Uitpas 

is een middel om alle kleuters  dezelfde mogelijkhe-
den te geven los van het financiële plaatje. Mag ik 

vragen, in deze kersttijd,  dat ieder van ons blijvend 
aandacht heeft voor integratie van alle mensen in 

onze samenleving? 

Ik wil ieder van jullie alvast een schitterend 2013 
toewensen en besluit graag met een gedicht  

van Toon Hermans. 

 

Johan Bombeke 
 

 

Beste ouders, grootouders, vrienden en  
sympathisanten van de school, 

Kind 
Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. 
Diep in dat dingetje verbergt zich zoiets groots. 
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs. 
Een kind is méér dan alleen iets engelachtigs. 
Ik weet niet wàt het is, dat niet, maar ik maak me sterk: 
Zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk. 

http://www.uitpas.be/


Kleuterpraat 
 
Juf is jarig. Juf Ann fluistert in de kleuters hun oor dat ze de juf moeten een kus  

geven en verwennen. Als ik vraag wat juf Ann gezegd heeft antwoorden ze :  
“we moeten u verwensen” 

 
Juf, ik was gisteren ziek en heb ook kakaré gedaan (diarree )  

 
Mijn mama komt me na de middag halen. Ze is gekopereerd (geopereerd)  

Pop – pop – poppenkast, ga nu niet te vlug. 
Pop – pop – poppenkast, kom maar gauw terug!  

Het is een leuk deuntje, hét startsein voor 

onze wekelijkse poppenkastvoorstelling! 
Elke vrijdag toveren we juf Hilde haar klas 

om tot een heus poppentheater. 
We haalden een oude, bestofte poppen-

kast van op onze Heiplaszolder en die  
geniet nu van een tweede leven. 

Jules komt er tot leven, en met zijn beste 
vriendjes beleeft hij iedere keer een nieuw 

avontuur, samen met onze peuters en 
kleuters. Met open mond volgen onze 

kleintjes het gebeuren. Zo verblijft  er wel 
eens een spin in Jules’ huis , of zit er een  

egeltje in de tuin  die maar niet aan zijn 
winterslaap kan beginnen, of komen er 

twee gekke wormen op bezoek… 

Zelfs de Sint ging de poppenkast langs 
met z’n zwarte vriend. En samen met Ju-

les’ hartsvriendinnetje Lisa aanschouwden 
onze kindjes hoe de groene vriendschaps-

kleur  van de 2 poppenkastvriendjes tot 
stand kwam…..…… 

Mooie, lieve, onvergetelijke,…..en soms, 
voor ons toch, uitdagende, avonturen. 

Alleszins iets waar onze kapoenen week 

na week naartoe leven en naar uitkijken, 

en…. wij ook! Juf Hilde en juf Marth  

(peuters en 1e kleuterklas Heiplas) 

 



 
 

Rood, geel, blauw, groen… daar was het om te doen! 

Van  12 november tot 23 november  leerden we over 
mooie kleuren in het circus. Elke dag mochten we in 

een andere kleur naar school komen en gingen we in de 
klas op zoek naar voorwerpen en speelgoedjes in die 

kleur. Ondertussen kwam er ook een speelgoedcircus-
wagen aangereden en werd er een heus circus  

opgesteld in de klas. De piste, clowntjes, dieren…alles 
werd mooi opengezet en de kleuters konden hun  

fantasie laten werken. 
Ook mochten de kleuters met echte circusattributen  

experimenteren: borden op stokjes, op een touw  
stappen, evenwichtsplank, diabolo, jongleren…Dit in 

combinatie met verkleedkleren en pruiken gaf echt een 
sfeervol zicht in de klas. 

Ook hebben we schrijfdans gedaan op het liedje:’ De 

poort is een regenboog’ 
We deden ook uitbeeldingsspelletjes en trokken gekke 

bekken. Daardoor ontstonden natuurlijk hilarische  
toestanden. 

Circus, dat is fijn! Voor iedereen, voor groot en klein!!! 
Jufke Nancy  1B 

MOOIE KLEUREN IN HET CIRCUS   1B 
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Jongens, meisjes aan de kant,  
daar komt Elmer, de olifant! 

Elmer is niet zoals andere olifanten. Hij heeft alle 

kleuren van de regenboog en ziet eruit als een lap-
pendeken. De andere olifanten lachen hem uit en zo 

gaat Elmer ervandoor.  Een modderbad lijkt 
uitkomst te bieden, maar als het begint te regenen… 

Een verhaal over anders zijn en toch ook weer niet! 
Het werd een VEELKLEURIG thema voor alle 

Toverimpe kleuters! 
Méér zelfs, het werd een toverweek vol met kleurige 

proefjes!                    
Hieronder enkele proefjes die je thuis ook kunt 

doen: veel plezier! 

Proef1=Melkexplosie 

1/ giet in een bord voldoende volle melk 
2/druppel in het centrum van het bord 4 stipjes voedsel-

kleurstof. Van iedere kleur één. 
3/plaats het ene uiteinde van het oorstokje nu in het midden 

van de 4 kleurdruppels en kijk naar wat er gebeurt. 
4/ Dop nu het andere uiteinde van het oorstokje in het potje 

afwasmiddel. 
5/ Plaats dit ingezeepte uiteinde nu terug in het midden van de 

4 kleurdruppels. (15sec.) 
6/ Verplaats je oorstokje enkele keren. 

Proef2=Chemisch schilderij  
1/ drenk je blad 5sec. in het bad met rodekoolsap. Laat het 

gedurende enkele uren drogen 
2/ maak een van de penselen nat in de kom met azijn en 

maak een tekening op het rodekoolsapblad. 
3/ Maak het andere penseel nat in de kom met bicarbonaat 

en water en vervolledig je tekening op het rodekoolsapblad. 
4/ Kijk wat er gebeurt! 

 
 

Kleurrijke Toverimpe groetjes, 
Juf Evelyne en kikker. 

2&30 



Op woensdag 10 oktober verzamelden de kleuters 

van juf Els en juf Hilde voor een uitstap naar het 
Park van Mesen. We gingen er een herfstwandeling 

maken. Vol goede moed gingen we op pad. Na een 
korte wandeling bereikten we het Park. Het eerste 

wat we zagen was wel een heel vreemd 
‘vogelhuisje’. Er zat namelijk niet één maar ontel-

bare kleine openingetjes in. De juf vertelde dat het 
een ‘insectenhotel’ was! 

Toen werd onze blik getrokken naar de eendjes die 
naar ons kwamen toe gewaggeld. We hadden  

zakken vol oud brood mee en de eendjes konden 
hun buikjes rond eten! Daarna wandelden we door 

de oude beukendreef. De kleuters renden rond tus-
sen de bomen, hadden pret met de blaadjes en gin-

gen naarstig op zoek naar paddenstoelenhuisjes. 

We vonden ze tussen de wortels van de bomen, 
maar ook helemaal bovenaan in een oude boom. 

Dat bleek een ‘ elfenbankje’ te zijn. Gelukkig kun-
nen elfjes vliegen…Daarna werd het tijd om de 

hongerige magen te vullen. Op de speelweide wer-
den de koeken bovengehaald. Het duurde niet lang 

of alles was verorberd. Nu konden de kleuters naar 
hartenlust rondrennen en helaas... Lander maakte 

kennis met de modder! Gelukkig had de juf aan de 
zakdoekendoos gedacht en even later gingen we 

weer op pad. We zochten kastanjes, eikels, beu-
kennootjes, mooie blaadjes en uiteraard...stokken! 

Sommige bleken echt wel té groot om mee te sle-
pen naar de school. De speelweide met de speeltui-

gen was kletsnat, maar niet getreurd, er viel ge-

noeg te beleven in het bos! Na nog wat geschuif en 
voorzichtige pasjes in een reuzenmodderplas (spannend!) keerden we weer naar de 

school. Het tempo was serieus gedaald en sommige kinderbeentjes haalden amper 
de finish! Toch was het een prettige ervaring en in de lente zien ze ons daar weer, 

hopelijk dan met beter weer! Juf Hilde, juf Els en hun kleuters. 

Op stap in het Park van Mesen! 
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Bezoek aan het bos te 
Ronkenburg 

Op woensdag 17 oktober gingen we 

naar het bos van Ronkenburg.  
Wij, de kleuters van 1c en  3c, hadden 

die week in de klas bezoek van kabou-
ter Wipneus. Deze kabouter leerde ons 

heel wat bij over het kabouterleven en 
de paddenstoelen. 

Kabouter Wipneus vertelde ons dat hij 
in het bos een kabouterschat had be-

graven maar niet goed meer wist waar 
precies. Hij gaf ons de opdracht om de-

ze schat in het bos te gaan zoeken. We 
zouden daarbij hulp krijgen van de an-

dere boskabouters. Hij vroeg ons om in 
het bos veel natuurmaterialen te verza-

melen, zoals blaadjes, vruchten en tak-

ken. Hiermee konden we de zandtafel in 
onze klas omtoveren tot een kabouter-

bos. Hij vroeg ons ook om naar de pad-
denstoelen te kijken. We moesten wel 

voorzichtig zijn dat we de paddenstoe-
len niet stuk trapten, want er 

konden wel eens kabouter-
vrienden in wonen. Toen we 

aankwamen in het kabouter-
bos zijn we eerst naar de 

eendjes gaan kijken. Daarna 
konden we onze zak begin-

nen vullen met allerlei blaad-
jes en vruchten. We keken 

naar de bomen en de juffen 

vertelden heel wat weetjes 
over het bos.  

We keken en vergeleken en kwamen zo 

tot de ontdekking dat er heel wat ver-
schillen zijn. Hoge en kleinere bomen, 

dikke en smalle bomen, bomen waarop 
mos groeit en   bomen zonder mos… 

Toen we onze boswandeling verder zet-
ten, zagen we plots in het gras een 

groep paddenstoelen. We werden heel 
enthousiast en vroegen ons af of de ka-

bouters thuis zouden zijn. Nadat we 
even hadden aangeklopt, kwamen we 

tot de vaststelling dat we geen geluk 
hadden. Er kwamen jammer genoeg 

geen kabouters tevoorschijn uit hun 
paddenstoelenhuisje. De kleuters von-

den het eigenlijk normaal dat de kabou-

ters zich niet lieten zien. Ze zeiden: “Juf, 
de kabouters moeten ook gaan werken 

hoor of eten gaan zoeken of bij elkaar 
op bezoek gaan. Misschien komen we ze 

later nog wel tegen of anders zal het 
voor een andere keer zijn.” De fantasie 

van kleuters is toch echt heerlijk om 
naar te luisteren. Het was een rijke er-

varing. Op het einde van de kabouter-
tocht kwamen we aan bij de kabouter-

schat. Nadat we het juiste kabouterlied 
hadden gezongen ging de schatkist 

open. En   ….. smullen maar. De kabou-
ters hadden voor kabouterkoeken ge-

zorgd. Nadat we ons buikje hadden rond 

gegeten was het opnieuw tijd om naar 
school te gaan. Zo keerden we moe 

maar voldaan terug naar de klas. 
Vele kaboutergroeten uit 1c en 3c 

Juf Aline en juf Sara 
 

 



Dag oma en dag opa : jullie mogen komen spelen 
in onze Nellie- en Cézarklas 

Ter gelegenheid van “de week van oma 

en opa” hebben de kleuters en juf Nancy 

de grootouders uitgenodigd om te komen 
spelen. De grootouders konden kiezen 

tussen twee namiddagen. Eindelijk was 
het zover. De oma’s en opa’s komen de 

speelplaats opgewandeld en worden met 
een dikke knuffel en zoen verwelkomd 

door hun kleinkind. Vervolgens zijn er al 
enkele nieuwsgierige grootouders die 

reeds een kijkje nemen door de vensters 
van onze klas. De kleuters zijn super en-

thousiast en wachten vol ongeduld op het 
belsignaal om te kunnen gaan spelen met 

oma en/of opa.  

Joepie, dan is het zover. De kleuters 

gaan snel op hun blauwe stip staan om 
nadien rustig in een mooie rij naar de 

klas te stappen. In de klas worden de 
grootouders verwelkomd door de juf en 

de kleuters. Daarna wordt de bedoeling 
uitgelegd van de spelletjesnamiddag. 

Alle hoeken van de klas werden openge-
steld. Als iedereen gekozen had kon het 

spelen beginnen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De juf maakte met iedereen een 
praatje. Het is fijn om vast te stellen 

dat er alleen maar blije gezichten zijn 
bij zowel de kinderen als bij de  

grootouders. 
Het was duidelijk een geslaagde  

namiddag ! 
Nellie- en Cézarklas (1A) - Juf Nancy 

Droessaert 
  



De ruiters van 3H 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar vraag ik steeds aan mijn kleuters waarover ze het 

eens willen hebben in de loop van het jaar. In de mate van het mogelijke wordt daar  
rekening mee gehouden. Allerlei onderwerpen komen dan uit de bus: dieren, auto’s, verliefd 

zijn, dino’s, ridders en prinsessen….. Dit jaar werd voor het eerst de vraag gesteld of we het 
eens zouden hebben over paarden. Onze klas telt namelijk 2 jonge amazones, Emma , Kyra 
en 1 ruiter, Aaron. We zijn eerst op bezoek geweest bij Chris en Dirk die een mooi renpaard 

hebben, gelukkig wonen ze niet ver van onze school en konden we te voet op stap. Op de 
terugweg zagen we een weide met kleine pony’s. Terug in de klas werd onze poppenhoek 

vlug omgetoverd tot stal en het geurde lekker naar stro. Gelukkig moesten we hem niet uit-
mesten   
Aaron, Kyra en Emma, zorgden voor mooi materiaal: een zadel met stijgbeugels, rijzweepje, 
een tok, rijlaarzen, een halster, teugels, een hoefijzer… Kortom het taaljargon van de ruiters 

is voor ons geen geheim meer! De andere kleuters brachten speelgoedpaarden, boeken, 
prenten mee. De betrokkenheid was groot! In  al onze hoeken verschenen paarden en er 
werden stallen gemaakt met cliks, lego, kapla . In het zand werden wilde hengsten gevan-

gen gehouden tot ze getemd werden.  

Elke dag keken we een stukje naar de film Spirit , oh zo mooi,en er werd af en toe een 
traantje weggepinkt! We knutselden een paard door stukjes papier te scheuren of knippen 

en met brooddeeg boetseerden we een gouden hoefijzer. Een paardenpuzzel en het welge-
kende paartjesspel mochten in onze klas zeker niet ontbreken, alsook de strijkparels, kleur-
platen en mooie boeken over paarden. 

Kortom het thema paard heeft echt geleefd in onze klas en het was voor mij een plezier om 
te zien hoe mijn rakkers ervan genoten! Ann Geldof en de ruiters van 3H 



Pompoensoep 
Jarigen worden in 3A nog eens extra gevierd op 

het einde van de maand.  
Er wordt dan samen gekookt ! Begin november 

was het weer zover, we vierden de jarigen van 
oktober …en wat is een goeie opwarmer bij koud 

weer ?? Juist, ja, een lekkere, verse soep ! 
Het werd pompoensoep. Kleuters mochten deze in 

stukjes snijden…een hele klus, want zo’n  
pompoen is best wel hard !  

Juf deed er nog wat ajuin en tomaten bij en alles 
kon wat sudderen… 

Toen we na de speeltijd binnen kwamen, kwam de lekkere geur ons al tegemoet. 
“Juf , is de soep al klaar ?” 

Nog even geduld, mixen, wat afkoelen en dan proeven !!! 
Kleuters vonden de soep zo lekker dat er een spontaan applaus volgde !  

2 C gaat op zoek naar Heksje Hika… 

Op maandag 8 oktober kropen onze 
haartjes op onze armen even recht… 

wat hangt er daar nu in onze kring? Een 
heel groot spinnenweb!  

Oh nee, spinnen in onze klas!!! We had-

den bezoek van Inneke Spinneke.  
Al snel ontdekten we dat we niet bang 

hoeven te zijn van spinnen .  
Inneke Spinneke leerde ons heel wat bij 

en vertelde ons over Heksje Hika. Sa-
men met Heksje Hika woont Inneke 

Spinneke in het sprookjesbos. Ze bele-
ven samen de leukste avonturen. Jam-

mer genoeg wou Inneke Spinneke terug 
gaan naar het sprookjesbos bij Heksje 

Hika. We organiseerden een daguitstap 
om ons spinnetje terug naar het sprook-

jesbos te brengen. Maar door het slech-
te weer was ons uitstapje in het water 

gevallen.  

Onze kapoenen waren wel wat teleurge-

steld en vonden het jammer dat we In-
neke Spinneke niet naar het sprookjes-

bos konden terugbrengen.  
We schreven een brief naar heksje Hika 

of ze naar onze school wou komen. 
En ja hoor, op dinsdag 23 oktober was 

het eindelijk zover! Heksje Hika zou er-
gens op onze school zijn… maar waar is 

ze nu??? 
Samen met de klas van juf Sarah B. 

gingen we op zoek naar Heksje Hika.  
Na een lange zoektocht met heel wat 

leuke opdrachtjes hadden we Heksje 
Hika gevonden!!! HOERA!!! Inneke 

Spinneke en Heksje Hika vlogen samen 

de lucht in terug naar het sprookjes-
b o s ! ! !  T o t  v o l g e n d  j a a r ! ! ! !                                                                                                                              

Groetjes Juf Wendy, juf Saskia  
en de kapoenen van 2C 
   



Elmer op bezoek in 1 O 

Op maandag 19 november kregen wij in onze klas bezoek 

van Elmer, de kleurtjesolifant.. maar zijn mooie kleurtjes 
waren verdwenen! Natuurlijk gingen wij in de klas op zoek 

naar de kleurtjes! We zochten rood, blauw, geel en groen. 
Ook onze kleren kregen elke dag een ander kleurtje!  

We keken door een kleurenbril en plots kreeg alles een ande-
re kleur!   We gingen zelf aan de slag met Papier-Maché, wat 

leuk was dat! We maakten een kleurrijke Elmer die mee 
mocht met ons naar huis. 

In de klas hadden we ook heel wat  
ELEFUN! Op de laatste dag werd Elmer 

wakker en had hij al zijn kleurtjes terug, 
op zijn rug, op zijn staart en op zijn slurf!   

Bedankt lieve kapoenen! 
Kleurrijke groetjes,  

Elmer, de kleurtjesolifant 
De kapoenen van 1O 

Juf Joke en juf Annelies 

Sint op Kluisberg, Overimpe en Heiplas 



De dokter  

Op een maandagmorgen ontdekten we iets vreemds 

in de klas. Rikki stond vol met rode stippen!! De kind-

jes telefoneerden naar de dokter: ‘Hallo dokter? Kan u 

eens naar ons klasje komen?’ ‘Klop, klop’. Daar was 

de dokter. Rikki moest heel veel rusten! Snel zijn bed-

je in! In de klas hebben de kindjes samen met de juf 

een dokterspraktijk ingericht. De kinderen vonden het 

heel leuk om zich in de rollen van dokter en/of patiënt 

in te leven. De kindjes mochten ook op papier experi-

menteren met allerlei spuitjes en verf. Zo ontdekten 

ze heel wat eigenschappen van de verf en de spuitjes. 

Het is ook niet altijd gemakkelijk om heel rustig op 

het spuitje te duwen! In een hoekje van de klas 

maakten we ook een pilletjeshoek. Daarin mochten de 

kindjes pilletjes sorteren aan de hand van aantal en/of 

kleur en dit met behulp van een pincet. In de poppen-

hoek kwam er ook nog een apothekershoekje bij. De 

blaadjes en de herfstvruchten haalden we uit de ont-

dekbak en deze vulden we nu met allerlei potjes en 

dekseltjes.Welke windel is er het langst/kortst? In 

welke spuit kan er veel/weinig water? Aan de hand 

van deze materialen konden we ook allerlei wiskundi-

ge spelletjes spelen. Hoe voelen we ons wanneer we 

naar de dokter gaan? Wie is er soms een beetje bang? 

Een gesprekje over gevoelens is in dit thema natuur-

lijk ook heel belangrijk. Wij hebben heel goed voor 

Rikki gezorgd en na 2 weken was hij terug al heel wat 

beter. Geen vlekjes meer!  De kleuters van 1/2D 

  

 

Versje: 
Rode vlekjes,  

he wat gek  
op mijn neus  

en in mijn nek  
op mijn buik  

en op mijn been  
en op het puntje  

van mijn teen.  
 

Even ziek zijn  
is wel leuk  

ook al heb je 
wel wat jeuk  

 



Op een morgen lag er een reuze ei in onze klas...  

Op een morgen lag er een reuze ei in onze klas.  

Van wie zou dit ei nu zijn?“Een kuiken?  Een vogel? Een 
dino? En ja, daar waren de meeste kleuters het met 

eens. Maar wat moeten we daar nu met doen? Het warm 
houden? Dekentjes en doeken werden er bij gehaald en 

het ei kreeg de nodige warmte. We moeten nu misschien 
wel wat stiller zijn als in het ei een babytje aan het groei-

en is. Zijn er al scheurtjes in het ei? Kijk, het begint te 
rimpelen ! Gaat het ei nu bijna breken?  

En op een morgen was het dan zover, het ei was openge-
broken. Heel zachtjes deed Marie het ei open,……daar 

was dan ons nieuw klasvriendje….een lieve grijze dino. 
Velen van onze ouders hebben wel iets gehoord van “het 

ei”. En via dit ei duikelden we miljoenen jaren terug in de 
tijd.  Het leven in de klas werd een mix van dino’s en pre

-historisch leven. Ook onze speelhoeken  kregen een to-

tale “make-over”: De poppenhoek veranderde in een grot 
waarin onze pre-historische mensen zich konden kleden 

in dierenhuiden, wat vlees en wat planten konden bakken 
op een houtvuur, hun baby’s verwarmen met reuze die-

renhuiden. Ze speelden er met reuze beenderen van een 
mammoet. Om de grot te versieren tekenden ze met 

houtskool op de wanden. De zandtafel werd de werk-
plaats van onze archeologen: beenderen werden er met 

zorg opgegraven, verzameld en gesorteerd volgens hun 
specifieke vorm. Met clics werd een “langnek of Branchio-

saurus”  gebouwd, die tentoon staat in de gang van onze 
school. De kleuters waren in de ban van het reuze ei in 

onze klas, zodat ze zelf een ei wilden knutselen. Een ei 
met een dinootje erin. Ook werden er afdrukken in klei 

gemaakt van dino’s; fossielen. 

In de kring kwamen massa’s  vragen naar boven, waar 
we dan een antwoord op zochten via de vele prenten en 

boeken uit onze bib. De soorten dino’s, hun moeilijke na-
men, vlees-of planten-of eier-of visetende dino’s. Waar-

om stierven de dino’s uit? Wat is een meteoriet? Hoe zag 
de eerste mens eruit? Hoe leefden ze? Enz. ……. . Voor de 

kls. is dit zowat allemaal dezelfde periode in de tijd, maar 
na enige duiding begrepen ze wel dat de dino’s HEEL lang 

voor de eerste mensen leefden.  
En dus vonden we ook veel antwoorden op al deze vragen in het “museum voor na-

tuurwetenschappen” te Brussel. We bezochten er de dinozaal, het zaaltje van de 
eerste mens en de tijdelijke tentoonstelling (tot mei) van de pre-historie. In deze 

zaal toonde een gids ons hoe je van vuursteen een (eerste) mes kon maken. De 
kleuters konden deze dan ook uittesten op wat dunne dennen. En, kappen maar! 

Verder zagen we er dieren die toen leefden, konden we er aan de verschillende die-

renhuiden voelen  en nog zoveel meer ontdekken. De trein en onze mama’s en 
oma’s brachten ons terug in Lede. Het was een SUPER- dag voor ons allemaal.                                    

Een dinopoot, de kleuters van 3B en juf Veerle. 



♫ Wij zijn bij de brandweer,  
wij zijn bij de brandweer…♪ 
In het begin van het schooljaar deden we aan 

kleuterbevraging in de klas. De kleuters moch-
ten dan aangeven rond welke thema’s ze eens 

willen werken tijdens het schooljaar. Het the-
ma “brandweer” was één van de favorieten. 

Bij de aankondiging van dit thema konden on-
ze kleutertjes dan ook nauwelijks wachten. 

Van thuis uit werden er al verschillende brand-
weerwagens groot en klein en brandweerhel-

men meegebracht. In onze klas werd een ech-
te brandweerhoek ingericht met meldkamer 

en materiaal. De hele dag door kwamen er 
meldingen binnen van brandjes die moesten 

geblust worden of poezen die in een boom 
vast zaten. Het was echt teamwork. We maak-

ten ook brandslangen met plasticine, knipten 

en kleefden een brandladder in elkaar en blus-
ten een brandend huis …(allemaal op papier 

hoor!) Het hoogtepunt van onze week was wel 
het bezoek aan de brandweerkazerne zelf. Met 

een echte brandweerwagen werden we aan 
onze school opgepikt door een echte brand-

weerman. Met loeiende sirenes en zwaailich-
ten reden we naar de brandweerkazerne. Ook 

Rikki mocht meegaan. Toen we ginder aan-
kwamen zagen we heel veel grote brandweer-

pakken en helmen liggen. Alles lag er netjes 
naast elkaar. (zoals onze jassen aan de kap-

stokjes …;-) Wat we wel raar vonden is dat 
hun laarzen al aan hun broek vast zaten. Zo 

kunnen ze supersnel hun brandweerpak aan-

trekken als ze opgeroepen worden. Wij kregen 
deze tip ook mee om ons ’s morgens vroeg 

aan te kleden. Daarna mochten we de  
verschillende brandweerwagens van dichterbij 

bekijken en in de meldkamer gaan. Ook de 
kamer waar de zuurstofflessen staan en bijge-

vuld worden hebben we kunnen zien. Als  
afsluiter mochten we zoals echte brandweer-

mannen met een superzware brandslang spui-
ten en ook in de ladderwagen plaats nemen.  

Wouw…wat ging die megahoog!!! 
Op het einde werd er nog een 

groepsfoto genomen en  hoorden 
we hier en daar al kleuters zeggen 

dat ze later ook brandweerman wil-
len worden. Zelfs enkel meisjes 

van onze klas zien dit helemaal zit-
ten. Dus de “brandweertoekomst” 

in Lede is alvast verzekerd! 
Een hele dikke dankjewel aan onze 

stoere brandweermannen voor de-
ze keitoffe én leerrijke uitstap!  

De mini ( en toekomstige ) brand-
weermannen van 2e kleuterklas 

Heiplas en juf Veerle en juf Gerda. 

 



Smakelijke groetjes uit 2B 

We gingen in september van 

start met het bakken van pan-
nenkoeken. De kleuters moch-

ten de eieren breken en roeren, 
suiker, bloem toevoegen, en 

een tikkeltje zout. De melk 
eerst afmeten en dan bijvoe-

gen, alles samen mixen, wat 
een pret. Amaai, wat had de juf 

een raar vuurtje mee, hiermee 
kan je zes mini pannenkoekjes 

tegelijk bakken, mmm.... 
wat waren die lekker! 

Bij de koude winterdagen maakten we samen soep, wat beleefden de kleuters ple-
zier bij het snijden van de prei, de ajuin, oei, daarvan krijg je wel tranen in de ogen! 

De aardappelen die de juf geschild had, moesten in kleine stukjes gesneden worden, 

alsook de wortels, ja daar moest je wel echt sterk voor zijn. Nu alles stoven, samen 
met de tomaten en de kruiden alles lang koken en ondertussen nog een tof werkje: 

de balletjes rollen. Wat hadden we veel balletjes, zelfs letters gingen er nog in de 
soep. Nu 20 bekers vullen en dan proeven maar, oei het klaar maken was precies 

leuker dan het proeven... Enkele kleuters hadden het niet zo voor gezonde soep, 
spijtig. Onze eerste trimester sluiten we samen af met een gezellig kerstontbijt, met 

lekkere broodjes, yoghurt, een kopje warme chocolademelk en nog meer lekkers 
rond de kerstboom. Dat wordt vast en zeker een succes. Vele kookgroeten, juf els 

en de kleine kookartiesten uit 2b. 



Kleurplaat 


