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Beste ouder, grootouders, 
Juni… De tijd gaat snel. Voor meer dan  
honderd kleuters op onze school  is hun  

kleutertijd voorbij. Ze stappen in september  
een nieuwe schoolpoort binnen, een nieuwe 
stap vooruit. 

We hebben hen, en onze andere kleuters, dit 
schooljaar hun talenten verder zien  

uitgroeien. Met ons jaarthema hebben we  
getracht onze kleuters hierbij maximaal te 
ondersteunen. En dat er heel veel talent in 

onze kleuters zit hebben we kunnen  
aanschouwen op onze drie schoolfeesten die 

de apotheose mochten vormen van het 
“Supermegaknap” jaarthema. 
Terugblikken op een schooljaar kunnen we 

met een opsomming van wat er allemaal  
gebeurde. Dit zou ons hier heel ver leiden, 

een blik op de tientallen fotoalbums op de 
website en facebookpagina zegt heel wat 
meer…  

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 

Ergens op een klein schooltje, verborgen achter een 

scheve muur met een klein poortje woont een  

talentovenaar. Hij tovert het beste in iedereen naar 

boven en helpt vinden wat je zoekt diep binnenin 

jezelf. Zo ging het toch, tot voor even. Nu pruttelt 

de ketel van de tovenaar niet meer, geen nieuws, 

geen rook, geen verhalen, geen talenten te vinden. 

De tovenaar is moedeloos. Onze kapoenen gingen 

hem helpen. Tijdens de tocht gingen ze op zoek naar 

toverpoeder.  Op het podium lieten we het  

toverpoeder dwarrelen in de ketel en onze tovenaars 

toverden alle talenten terug naar boven..  

De kapoenen van t’Overimpe 

De talententovenaar 



Moeder– en vaderdag in 2A 

Zoals elk jaar vraag ik rond deze periode of er mama’s en 

papa’s zijn die bereid zijn om iets over hun werk of hobby te 
kommen vertellen in de klas. Meestal schrikt dit wat af maar 

achteraf is iedereen tevreden dat ze het ‘gedurfd’ hebben. 
Het eerste bezoekje was van de mama van Kasper. Die zingt 
in haar vrije tijd in een band en kwam ons verrassen  

uitgerust met versterker en micro.  Eerst zong ze zelf een 
liedje en leerde ons toen een paar liedjes aan van op haar 

school. Ze staat in het bijzonder onderwijs, dus dit was mooi 
meegenomen. Daarna mochten we het zelf proberen. Kasper 
moest natuurlijk het goede voorbeeld geven maar daarna 

konden we zelf aan de slag. Als U hiervan wil genieten,  
verwijs ik jullie graag door naar onze website van de school. 

Het werd een aangename zangstonde en velen hebben nu 
hun ‘microvrees’ al overwonnen, dat belooft! 
Het tweede bezoekje was de mama van Anne-Sophie. Zij 

doet aan ‘voetreflexologie’ en kwam ons inwijden in de be-
ginselen hiervan. Eerst kregen we uitleg over de voet en de 

tenen en de mogelijke massagepunten hierin. Daarna moch-
ten we onze schoenen en kousen uitdoen! Grote pret verze-

kerd! Sommige kls konden nog met hun tenen tot aan hun 
neus! Dan deed mama Nele haar ronde en kregen we allen 
een ‘massage’. Daarna mochten we dit per 2 bij elkaar pro-

beren. Er werd heel wat afgekneed en afgelachen. Tot slot moesten we met onze handen 
gekruist in onze eigen dikke tenen knijpen! Dat was best wel moeilijk maar ook heel prettig. 

We gaven haar tenslotte nog een grote groepsknuffel en bedankten haar hartelijk voor het 
fijne bezoek. De derde mama was eigenlijk een duo! De mama’s van Sander en Noah Roels 
zijn immers beiden volleybalspeelsters in Lede en geven daarbij nog initiatie aan de aller-

kleinsten. Menig kleutertje uit onze klas is deel van dit team en gaat trouw elke zondagvoor-
middag ‘trainen’. Na wat technische uitleg waarbij gegoocheld werd met ‘toetsen’, ‘passen’, 

‘smashen, ‘blokken’ en ‘opslag’, mochten we onder het afdak zelf aan de slag. Er stond een 
heuse training op het programma: opwarmen, balbehendigheid, reageren op fluitsignalen en 
naar elkaar gooien, alles kwam aan de beurt. Als afsluiter werd er heel hard samen geroe-

pen zoals het een écht team past. Wat een fijne voormiddag! 
Ook de papa’s lieten zich niet onbetuigd, al was het maar één dappere ziel die opdaagde. 

Papa Koen van Sander (wat een sportieve familie!) kwam ons tennisles geven. Eerst volgde 
hij nog het morgenritueel mee, kwestie van onze kleuters hun gewoontes niet te doorbre-
ken… Dan volgde eerst de technische uitleg waarbij onze kls heel geconcentreerd luisterden! 

Ze herkenden ook de letter ‘S’ die op de racket stond. We mochten ook eens voelen aan de 
grote en de kleine rackets en de verschillen in tennisballen. En daarna kwam het echte werk. 

Papa had immers kleine rackets mee waarmee we buiten mochten oefenen. Maar! Zoals 
voor alle sporten, eerst OPWARMEN! Er werd een rondje gelopen, arm- en schouderoefenin-
gen gedaan, gesprongen en gezwierd. Toen alle spieren soepel waren konden we beginnen. 

We mochten per twee naar elkaar slaan. Gelukkig stonden we onder het afdak want er wer-
den heel wat gaten in de lucht geslagen. Op 

hert einde werd er nog een groepsfoto  
genomen en bedankten we papa Koen voor  
deze leuke les.  

Ik wil deze mama’s en papa heel hartelijk  
bedanken. U kunt niet geloven hoe blij en  

gelukkig uw kleuter  ( en de andere kls) zijn 
met deze bezoekjes! 

Bedankt! Juf Hilde en de kleuters van 2A. 



Onze dagelijkse Heiplasbezoekers hebben reeds kunnen 

bemerken dat onze ijzeren woonst niet langer meer  
bestaat. Het koele en harde van de strakke  

buitenpanelen is niet meer.... 
Heel wat denkwerk, overleg, gekeur, kiezen, weer  
veranderen, niet zeker zijn,.........ging hieraan vooraf, 

maar “waar het gras groener is” bleef ronddwalen als iets 
dat het gewoon moést worden en dat werd het dan ook. Onze container hebben we met heel 

wat vaderinzet en juffengeduld omgetoverd tot een warme en knusse thuis, waar het leuk 
vertoeven is, elke dag opnieuw en waar onze “spruitjes” ten volle tot ontwikkeling  
kunnen komen, samenhangend als aan een sterke struik, overheerlijk met spekjes en een 

stevige puree......Dat maakt ons, juffen , bijzonder gelukkig, hoewel we ons struikje niet 
graag oogsten..........  

Fris “grasgroen”......Geen containergroen, om te vermijden dat er bananenschillen,  
klokhuizen, ed. naar binnen geworpen worden.......Wat zich in het verleden reeds heeft 
voorgedaan: “We moesten dit van onze juf in de groene container gooien!” 

Onze kleintjes worden er a.h.w. één met de groene natuur.... Emma’s “Moeder Konijn” kon 
de stress van de kleine mannen thuis even niet meer aan en bracht ons een bezoek. Met 

haar afhangende oortjes en witte vachtje stal ze ieders spruitjeshartje. Ze wilde wel van ze 
proeven, maar zij kreeg van die van ons toch maar gras uit eigen Heiplastuin op de  

menu,...... ook een aanrader! Kip Grietje vond het hier zelfs zo heerlijk groen, dat ze hier 
maar al te graag een eitje wou ten neste leggen. We hebben haar dit ten stelligste  
afgeraden, daar we “Safety First” niet konden garanderen.   

Groen buiten , maar ook groen binnen. Zaden kregen de kans om tot groei over te gaan en 
de eerste paasbloemen floreerden menige weken op de triptrap, tot ze snakten naar een 

rustplaats buiten om zich voor te bereiden op een tweede bloei volgend jaar. 
En alsof we nog niet groen genoeg zijn op de Heiplas: ons “Linde” – boompje schonk 10 
zonnebloempjes die gestart zijn met een heuse groei naast onze warme groene flank. Ze 

hebben beloofd om tegen september net als bij Jules, onze klasvriend, zeker de dakrand  
bereikt te hebben. Daar houden we ze aan............. 

En nu kunnen jullie vast nooit raden wat onze lievelingskleur is!? Begin maar al te tobben… 
maar wij verklappen toch lekker niks............... 
Voor jullie van ons: Allerliefste “greengreengrasshome”- groetjes, 

De overheerlijke groene spruitjes,  juf Marth en juf Hilde, de groenecontainerjuffen.  
 

           

                                                                               

Van waar het gras groener is... 



Aarde, water, lucht en vuur in elfenland 

Wat een toffe week 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 MODDERVERF was 
een hele belevenis. Toveren met houten toverstokjes  is voor ons ook 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 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. Jongens met elfenrokjes, meisjes met 

elfenoortjes en de juf in elfenkleren. In dit fantasiewereldje willen we wel nog even  
vertoeven!!!!      

Fantasierijke groetjes van de Nijntjes en juf Nancy        
 



Bezoek aan het gravensteen en  
poppentheater Pedrolino 

De kleuters van de kikkerklassen b en c  

wilden graag wat meer te weten komen 
over de ridders en jonkvrouwen. Samen 

met de juffen gingen ze aan de slag. De 
kleuters brachten tal van boeken en foto’s 
mee en leerden heel wat over de tijd van  

ridder Tristan en jonkvrouw Isolde 
Op donderdag 24 april gingen we ons  

inleven in de tijd van de ridders door een 
bezoek te brengen aan het Gravensteen. 
Om 9u kwam de bus ons ophalen 

Ons eerste bezoek was aan het  
poppentheater Pedrolino. Daar gingen we in 

een poppentheaterzaal kijken naar het 
stuk : “De Geest van het Gravensteen” De 
kleuters waren verwonderd over de  

verschillende poppen die in de theaterzaal 
tentoon werden gesteld. Onmiddellijk  

hadden ze gezien dat er een ridder van de 
partij was. 

 En dan was het eindelijk zover. De lichten 
werden gedoofd en het doek ging open. We 
bevonden ons in het jaar 1130 bij de Graaf 

van Vlaanderen die woonde in het  
Gravensteen. Natuurlijk was Pierke Pierlala 

ook van de partij. Hij  zorgde voor de dolle 
fratsen en de nodige humor en niet te  
vergeten in samenwerking met onze  

kleuters voor de goede afloop van het  
poppenspel. 

Nadat we eerst onze lunch hadden  

opgegeten en nog even gespeeld hadden, 

reden we met de bus verder naar het  

gravensteen. Daar werden we door de gids 

van “Vizit”  meegenomen naar de kelders 

van het gravensteen. We kregen kledij aan 

zoals de schildknapen droegen en kwamen 

in dienst van de enig overblijvende ridder.  

Als we onze opdrachten tot een goed einde 

brachten, zou de ridder ons tot echte  

ridders slaan. We leerden hoe de ridders en 

jonkvrouwen elkaar begroetten.  

We zagen hoe de ridders vroeger  naar  het 
toilet gingen en hoe ze leefden in het  

kasteel. We leerden de muziek uit die tijd 
kennen en dansten vrolijk rond. Verder  
zagen we de wapens en de kledij van de  

ridders. We beklommen de hoogste torens 
van het gravensteen en versloegen de vijand 

die uit de verte op ons afkwam . De  
overwinningskreet  was tot ver buiten Gent 

te horen. Nadat we gezien hadden hoe diep 
de vergeetput was en een wens hadden  
gedaan kwamen we bij ridder Tristan. Tristan 

vertelde ons zijn verhaal over zijn geliefde 
Isolde waar we allen met open mond naar 

zaten te luisteren. Omdat we als  
schildknapen bewezen hadden dat we echte 
ridders konden zijn heeft ridder Tristan ons 

allen tot ridder geslagen. Nu restte ons nog 
1 ding en dat was de schat vinden die ridder 

Tristan had verborgen in het gravensteen. 
Met z’n allen gingen we op zoek in de kelders 
van het gravensteen .En ergens in een zwart 

gat in de dikke muren van het kasteel zat de 
houten schatkist verborgen. Tot onze grote 

vreugde was ze volgeladen met chocolade 
munten. Uitgelaten namen we opnieuw 
plaats op de bus om onze ridderverhalen te 

kunnen gaan verder vertellen in Lede. 
Het was een ongelooflijk toffe dag. 

Juf Aline, juf Veerle en juf Veerle  en de  
ridders en jonkvrouwen uit 3b en 3c 

 



Naar aanleiding van ons schoolfeest werkten we in onze klas rond het thema “ballen en ballonnen”. 

De kapoenen van 1D lieten het letterlijk en figuurlijk knallen! 

Om onze klas “feestelijk” aan te kleden voor ons schoolfeest  

        maakten we een mooie gestempelde ballonnendoek.  

                            Ook werden er heel wat ballonnen  

                                    opgeblazen met pompjes…  

                                Kijk juf: Pffffff… ik kan het!  

        En “PATS” !!! Oeps, een beetje te hard opgeblazen! 

Na onze versiering werd het tijd om ook op het podium te gaan knallen! Na 

heel wat oefenen was het op 24 mei eindelijk zover. 

Met knikkende knieën stapten we voor de allereerste keer  

het grote podium op… SPANNEND! 

Onze muziek klonk heel luid: 
 

“Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts,  
van links naar rechts en we gaan van links naar rechts. 

En we klappen, klappen, klappen op de beat, 
net als de rest want bewegen is gezond!” 

 

Ik vind dat wij nu ook onze handen omhoog mogen doen en onze 

kleine, dappere kapoenen een SUPER MEGA KNAP applaus mogen 

geven want ze hebben dit echt schitterend gedaan! Ik was al-

vast fier ! 

Lieve groetjes,  juf Wendy en de kapoenen van 1D 

“BOEM, PETS, PATS” Met ballonnen en ballen  
lieten we het in 1D knallen !!! 

Kleutersprokkels 
 
Aan de boetseertafels worden broodjes geboetseerd. Zegt Tristan aan Kasper: " Nu moet je 

'alsof' in mijn broodje bijten" Waarop Kasper antwoordt: " Ik lust geen alsofbroodjes" 
 

“Juf, mag ik in het snuffelhuis spelen?” (=snoezelhuis) 

 
 



- En wie zijn de vrienden van Jezus?  

Volgens Mirte zijn dit de 12 "posters" van    
Jezus. 

- Zei onze Senn: "Dat mag niet hé juf, dat 
is "verbroden". 
- Lieve ouders, zelfs dit komen we te weten 

van 1 van de nieuwkomertjes, tijdens zijn 
eerste dagen al: "Mama en   papa plotte 

laten, ikke niet!". 
- En Woutje kent "een gelibeestje",     
waarschijnlijk een nieuw soort  kriebel-

beestje..... 
- Bij aanvang van de maand mei wist Lies 

te vertellen dat de maand "atember", of 
neen "octember" begon. 
- De "vuile smallen" zijn goede mannen 

volgens Mirte's papa want die halen het vuil 
op. 

- En op de vraag bij de start van ons thema 
"Moederdag": "En wat doet mama allemaal 

voor ons?" Dit vooral om tot besef te      
komen hoeveel onze mama wel niet 
doet...... Antwoordde eentje zonder enige 

aarzeling: "Mijn mama doet niks", " Ze zit 
in de zetel". En nog een ander kleintje: 

" M i j n  m a m a  k i j k t  t v . " 
- En onze Senne fluisterde in juf Marth's 
oor: “Voor vorst, voor vrijheid en voor 

recht.................” 

Nog enkele sprokkels 
en weetjes uit 1AH en 

1H 

En wist je al dat…  

 

- …de papa van Mila fantastisch goed deuren 
kan maken; 

- …de weerman een “stoute meneer” is, het 
zomaar laten regenen als wij willen buiten 
spelen…; 

- …“voetbaltetsen” een ander woord is voor 
voetbalnoppen;   

- …onze kleintjes experts worden in het zingen 
van ons nationale volkslied; 
- …juffen op school wonen…;  

- …we een hele lieve rechtoverbuurman heb-
ben; 

- …we onverwacht op bezoek zijn geweest bij 
de geitjes van Thor en Linde 

 

Ik wens al mijn lieve rakkers van de 3de kleuterklas Heiplas een toffe start in 

het 1ste leerjaar en nog heel veel succes in hun verdere schoolcarrière!  
Dikke zoen, juf Ann Geldof 



Ons tuintje 

Het is lente!  

Dat hebben we ook in ons klasje duidelijk gemerkt.  De 
banken in de kring werden gebruikt als hokje voor een 

kip. Wat was het even schrikken wanneer de kip opeens 

begon rond te fladderen  Woeps en ze zat op ons  

boekenrekje!  Aan de hand van allerlei gesprekjes en 
waarnemingen in de tuin konden we bespreken waarom 

het zo belangrijk is om respect te hebben voor de  
natuur.  

Even rollen met de dobbelsteen en we konden gaan  
dramatiseren. We werden dan allemaal lammetjes, 
rupsjes en natuurlijk was er ook een prent van een kui-

ken.  
“Hoeveel eitjes heeft Kippetje Tok gelegd? Hoeveel eie-

ren passen er in deze doos? Zijn er meer of minder? 
Geef eens 2 maïsvlokken aan de witte kip en 4 aan de 
bruine kip.” Rekenknap kwam ook zeker aan bod!!  

En dan mochten we allemaal samen naar de boerderij 
van juf Kim gaan. Wat was dat leuk!!  

Er waren kalfjes!!  Na de rondleiding mochten we dan 
allemaal samen genieten van een glaasje verse melk! 
In de klas hebben we ook gezaaid en geplant. Komkom-

mer, boontjes, tomaten, watermeloen, hyacinten, paas-
bloemen,…  

Wanneer onze plantjes al wat gegroeid waren,  werden 
ze in de tuin geplant. Kijk eens naar onze oogst!!  

 
Vele groetjes Juf Sarah, Rikki en de kindjes van 2C  
 

 

 

 
 

 

Kleutersprokkels 
 

Juf:” Weet er iemand wat de  
middeleeuwen zijn?” 

Mats:”Ahja eh juf, dat is waar de 
leeuwen in het midden staan” :-) 



In ons klasje werkten we rond het Bijbelver-

haal: “de ark van Noah”. Met verkleedgerief 
van dieren leefden we ons in in het Bijbel-

verhaal. Verkleed als een leeuw, of als beer 
of muis speelden we het verhaal na. We 
bouwden van een grote doos een ark, deze 

mochten de kleuters eerst schilderen 
en  hierin speelden we dan met twee dezelf-

de knuffeldieren, net zoals in het verhaal. 
We schilderden een grote regenboog met 
daaronder alle dieren uit de ark. In de zand-

bak speelden we met twee dezelfde dieren in 
en rond een boot. Elke kleuter mocht een 

dier kiezen waarvan hij een masker wou 
knutselen, allerlei dieren werden gekozen, 
deze maskers kwamen goed van pas, want 

het was bijna carnaval. Op het einde van het 
Bijbelverhaal vieren Noah en zijn familie 

feest, dit deden we natuurlijk ook in onze 
klas. We bakten samen wafels, en maakte er 

een gezellig feestje van net zoals Noah.  

juf Els en de sloebers van 2b. 

De ark van Noah 

Wat doe je graag met papa ? 

Spelen, voetballen, fietsen, … 
Als we dit nu eens samen met de vriendjes en de papa’s zouden doen ?  

Oh, jaaaaa… 
Zo gezegd, zo gedaan…een briefje in de boekentas op vrijdag, en op maandag kwamen de 
reacties binnen !  

Spijtig genoeg konden niet iedereen een namiddagje verlof nemen op het werk.   
Met tien papa’s reden we op vrijdagnamiddag 6 juni richting sporthal. 

Daar konden we kiezen uit verschillende disciplines : beach-volley, voetbal, fit-o-meter, lo-
pen op de Finse piste, spelen met parachute. 

Het was een fijne, sportieve, warme ervaring … en een ijsje bracht verkoeling   
Bedankt om mee te gaan papa’s !   X van juf Chris en de kleuters van 3A  

Papa-sportnamiddag !!!! 



Samen BEELDKNAP! 

Dit schooljaar staat in het teken van SUPER 

MEGA KNAP. 
Vermits we ook samen BEELDKNAP zijn 

werkten we in de klas het thema KUNST uit. 
Rikki, onze klaspop kwam op een dag in de 
klas aan met een grote koffer. 

We waren natuurlijk heel nieuwsgierig wat 
daar nu zou inzitten. Ging Rikki misschien 

op reis? Nee hoor…Rikki werd kunstenaar! 
In zijn koffer vonden we penselen, schort, 
schilderspalet, verfjes, schildersezel en  

verschillende mooie kunstwerkjes. 
“Wauw Rikki, wat kan jij mooi schilderen!!!” 

Onze kleuters stonden meteen klaar om er 
ook in te vliegen. 
Er werden kunstboeken in de klas gehaald, 

schildersdoeken, lakens, verf, penselen en 
onze kleine artiesten konden ook aan de 

slag. We leerden de werken van Kadinsky, 
Mondriaan, Andy Warhol, Picasso en vele 

andere kennen. Zelfs de Mona Lisa is onze 
kleuters niet meer vreemd. 
Niet alleen de schilderkunst maar ook de 

beeldkunst kwam aan bod. We mochten een 
bezoekje brengen aan een echte kunstena-

res Magda De Mol. In haar atelier konden 
we ontdekken en voelen van welk materiaal 
die mooie beelden en potten gemaakt zijn. 

We leerden hoe we van een duimpotje een 
uiltje kunnen maken en hoe je met worstjes 

te rollen mooie grote potten kan maken. 
Maar het leukst was haar “tovermachine” 
waarmee ze van een klompje klei op enkele 

momenten een prachtige vaas en pot kon 
draaien. Wat was dat grappig hoor. 

Iedereen vond het plezant om daarna ook 
de handen eens lekker vuil te maken. 
“Iemand een knuffeltje nu?” 

Daarna mochten we mee in de kelder waar 

we de grote oven konden bewonderen waar 
al de mooie kleiwerkjes in gebakken  

worden. Na het bakken krijgen de werkjes 
nog een laagje toverpoederverf.  

De zwarte poederverf wordt blauw na het 
bakken, de blauwe wordt zwart en nog an-
dere zwarte poederverf wordt bruin en 

groen….. Het lijkt wel magie! 
We hebben kunnen ontdekken dat Magda 

echt wel wonderhanden heeft…zovéél prach-
tige kunstwerken!! 
Terug in de klas kriebelde het bij onze klei-

ne kunstenaars om er ook in te vliegen met 
de klei. Er werden prachtige kunstwerkjes 

gemaakt. 
Bedankt Magda voor de leerrijke namiddag 
en aan onze chauffeurs om ons te brengen. 

 
De kleine “grote” kunstenaars uit de 2e 

kleuterklas Heiplas en juf Gerda 

 
Kleutersprokkels 
 

Juf, ik kan me niet consusteren  
(lees concentreren)! 
 

Bij thema “Ziek zijn” :Juf, Rikki heeft 
koorts…wel 3 meter! 
 

Bij thema “Indianen”: Juf, ik ga op  

zombi jacht (lees bizon jacht)! 
 

Bij thema “Moederdag”:Juf, ik zie graag 
boekoe t j e r ie  voo r  mi jn  mama! 
( lees bijoeterie > juwelen) 
 

Bij thema “Kunst”: Juf, mama zal denken dat 

we echte kuntelaars (lees kunstenaars)zijn! 



Sportdag met de hele klas. 

Op woensdagvoormid-

dag stonden we  
allemaal paraat om  

onze spieren te trainen 
tijdens de sportdag.  
Na een opwarming om 

alles los te maken op 
ons beweegknap liedje 

waren we helemaal 
klaar om in actie te 
schieten.  

Als eerste mochten we gaan klimmen en  
klauteren op een heus klimparcours.  Eerst werd 

ons getoond hoe we dit parcours moesten  
afleggen. Na het klimparcours konden we eens 
de aapjes in ons loslaten en in de touwen gaan 

hangen, we mochten daar ook nog springen op 
trampoline en ons op een dikke mat laten vallen.  

Na een welverdiende pauze mochten we verder 
doen: ballen hebben voor ons geen geheimen 

meer, er waren grote ballen, zeer grote ballen, 
kleine ballen en de  voetbal goals  stonden ook 
klaar nog even en we mogen zelf ook bij de Rode 

duivels gaan spelen op het WK .  

Na het klein materiaal was het klaar voor de  

fietsen wielrennen heeft voor ons ook geen  
geheimen meer. Kortom de sport-wereld heeft 

voor ons geen gehei-

men meer en we zijn 
helemaal klaar om de 

hele sportwereld aan 
te vallen. 

V e l e  s p o r t i e v e  

groetjes de kleuters 

van 1C en juf Sofie 

Voetbaltraining rode duivels in spe—3A 



Plots wordt er op de deur geklopt. 

Wie zou daar nu kunnen zijn ? 
Misschien is het de directeur ? 

Maar nee, het is een echte  
politieagent (nl. de papa van  
Emma en Lara uit onze klas). 

Oeps, dat was een beetje schrik-
ken.  

Zou juf Nancy wel braaf geweest 
zijn ? Maar ja. De politieagent 
heeft zijn mooi uniform aan en 

heeft een grote tas bij die gevuld 
is met allerlei attributen (pet, 

bootje, kepie [= hoofddeksels], 
handboeien, fluohesje, enz…). De 
kleuters mochten ook om de beurt 

z i ch  ve rk leden met  een  
hoofddeksel en/of met het  

fluohesje. Allemaal werden ze  
omgevormd tot echte politieman-

nen en politievrouwen.  
De kleuters konden allerlei vragen 

stellen aan de politieagent. Heb je al boeven gepakt ? Waar 

zijn die nu ? Rijden de mensen soms te snel met de  
wagen ? Wat moet je doen bij een   botsing ? 

Tenslotte werd “juf” Nancy eventjes “politieagente” Nancy. 
Sommige kleuters waren wel blij als het daarna gewoon 
weer “juf” Nancy werd. Wat een leuke belevenis. Bedankt 

papa de politieagent ! 
Groeten, juf Nancy, de Nellie en Cézarkes.    

Papa met een speciaal beroep 
=> een papa die politieagent is 

Bezoek Dinomuseum Brussel—2 en 3 Overimpe 

Donderdag 15 mei 2014, 8.45u, afspraak 

aan het station te Lede. Met 17 kleuters en 
4 begeleiders de trein genomen richting 

Brussel. Eén ontzettend avontuurlijke  
overstap in Brussel Noord. Slechts  
5 minuten om de trein richting station 

Brussel – Luxemburg te halen. Dat werd 
hollen met die 34 korte beentjes.  

Tegen 09.45u arriveerden we eindelijk in 
het Dinomuseum. Meteen koers richting de 
grootste dino-exemplaren. Na het trekken 

van grote ogen en de bijhorende verbazing 
trok het leger kleuters op ontdekking  

doorheen het museum aan de hand van een aantal doe-opdrachten.   
Na het ‘verslinden’ van onze picknick , nestelden we ons in een zaaltje voor een dinofilm. 
15.25u aankomst in Lede station, met 17 kleuters en 4 begeleiders! Een geslaagde dag!  

Juf Saskia 



Eigen kweek!! 

Iedereen kent  het spreekwoord:” In mei legt 

elke vogel een ei” wel op wijkschool Heiplas 
ondervinden we dit jaarlijks aan den lijve! 

In een van onze bomen hangt er een  
vogelhuisje dat elk jaar bewoond wordt door 
een koppel pimpelmezen. 

Deze kwieke vogeltjes storen zich helemaal 
niet aan het gejoel van onze kleuters en gaan 

eerst op zoek naar allerlei zachte materialen 
om hun nest gezellig en warm aan te kleden. 
Vanuit de klassen en ook vanop de speelplaats 

kunnen de kleuters dit op en aan vliegen  
observeren. 

We hadden voor het eerst wel wat werk om de 
2 overlevenden van het nest van de gevaren 
te behoeden. Tijdens de speeltijden hielden we 

om beurt de wacht bij het vogelhuis om te 
voorkomen dat ze op de speelplaats terecht 

kwamen tussen de kleuters of we konden de 
jongen dit jaar zelfs nemen om, als de  
kleuters naar buiten kwamen, ze terug in hun 

nest stoppen en dit onder het wakend oog van 
ma en pa pimpelmees. 

Voor klein en groot een leerrijke ervaring! 
We hopen van harte dat ze volgend jaar terug 
keren!     Juf Ann Geldof 

Daarna volgt er een soort rust periode. 

Terwijl ma pimpelmees de 7 tot 13 tal ei-
tjes uitbroedt  wordt ze door pa  

pimpelmees van voedsel voorzien. Deze 
meesjes zijn kunstige acrobaten, die op 
zoek naar insecten vaak ondersteboven 

aan twijgen hangen. Ze eten ook kleine 
zaden. Na een 12-16 dagen zijn de eitjes 

uitgebroed en horen we in het voorbijgaan 
een getjilp vanjewelste. De jongen blijven 
nog een 15-20 dagen op het nest en zijn 

dan klaar om de grote stap in de wereld te 
wagen. Dit gebeurt niet altijd zonder  

gevaar : de kat van de buren, rondfietsen-
de kleuters, de nog koude nachten..... 



Het gaat er niet om hoe knap je bent  

maar hoe je knap bent 

Het is opvallend hoe vaak mensen onvoldoende kunnen benoemen wat hun talenten zijn.  

Iedereen heeft toch talenten!  Wij vinden het belangrijk dat kinderen reeds op jonge leeftijd 
hun talent kunnen ontdekken. 

Daarom stond ons jaarthema ‘Supermegaknap’ in het teken van ontdekken, experimente-
ren en leren kennen van talenten. 
Dit schooljaar hebben we al een aantal talenten in de kijker gezet: 

 
Samenknap: 

Ruzie oplossen 
Je inleven in anderen 
Troost en hulp bieden 

Samen spelen 
 

 
Beweegknap: 
Tekenen, schilderen, knippen, knutselen, kleien, bouwen… 

Rennen, rollen, springen, klimmen, sluipen, kruipen, dansen, huppelen,… 
 

 
Muziekknap: 

Genieten van muziek 
Zelf manieren ontdekken om muziek te maken, te zingen, rit-

mes te ontdekken 

Verschillende vormen van muziek leren kennen 
 

 
Natuurknap: 
Ontdekken en onderzoeken van planten en dieren 

Genieten van de natuur 
Respect voor de natuur 

Waarnemen wat we zien, horen, voelen, ruiken en smaken 
 
 

Rekenknap: 
Ontdekken van de rekenwereld: grootte, vorm, gewicht,  

verhouding, hoeveelheid, ordening, ruimte en tijd, logisch 
denken, werken volgens plan,… 

 

 
Ook volgend schooljaar gaan we verder met het ontdekken van talenten 

zoals zelfknap, taalknap,… 
De grote vakantie is een tijd zijn van spelen, ravotten, experimenteren en verder ontdekken 
van hun talenten.  Zoals spelen in het zand veel kansen biedt: gewicht en inhoud ontdek-

ken, fijne motorisch bezig zijn door het bouwen, in- en uitgieten, en ook het leren samen-
spelen. Spelen in de tuin: mogen klimmen, rollen, met bal spelen, springen, met doeken 

een kamp bouwen,…  
Geniet samen van de vakantie! 
 

Ann D’Haese en Veerle D’Haese 
zorgleerkrachten 
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 VAKANTIE EN VRIJE VERLOFDAGEN   SCHOOLJAAR 2014 - 2015 

Vrije dagen en pedagogische studiedagen 

Dinsdag 30 september 2014 Lokale verlofdag : kermisdinsdag 

Maandag 10 november 2014 Lokale verlofdag 

Dinsdag 11 november 2014 Wapenstilstand: geen school 

Woensdag 8 oktober 2014 Geen school voor de peuters en kleuters: peda-
gogische studiedag 

Woensdag 28 januari 2015 Geen school voor de peuters en kleuters: peda-
gogische studiedag 

Woensdag 18 maart 2015 Geen school voor de peuters en kleuters: peda-
gogische studiedag 

Vrijdag  1 mei 2015 feestdag 

Donderdag 14 mei 2015 O.L.H. Hemelvaart: geen school 

Vrijdag 15 mei 2015 Brugdag: geen school 

Maandag 25 mei 2015 Pinkstermaandag: geen school 

Dinsdag 30 juni 2015 Laatste schooldag 

    

Vakanties 

Van maandag 27 oktober 2014 tot en 
met zondag 2 november 2014 

Herfstvakantie 

Van maandag 22 december 2014 tot en 
met zondag 4  januari 2015 

Kerstvakantie 

Van maandag 16 februari 2015 tot en 
met zondag 22 februari 2015 

Krokusvakantie 

Van maandag 6 april 2015 tot en met 
zondag 19 april 2015 

Paasvakantie 

    

Belangrijke data 

    

Zaterdag 30 mei 2015 Schoolfeest Kluisberg 

Zaterdag 13 juni 2015 Schoolfeest Heiplas 

Zondag 21 juni 2015 Schoolfeest Overimpe 

 

Vrijdag 29 augustus ‘14 
van 15.30 uur tot 17.30 uur  

WELKOMSTDAG.  
De kleuters kunnen kennismaken met de juf  

van het volgende schooljaar. 


