
 

 

  

           

 
NIEUWS  
 

!!!Nieuwe uren enkel op woensdag!!! 
Begin schooldag: 8u30. Welkom vanaf 8u15. 
Einde schooldag: 11u45. 
 
Nieuws KD 1 
 
Vuilnisman, vuilnisman, mag ik je iets vragen?     
Kom je onze troep ophalen met je vuilniswagen?     
Broem, broem, toet, toet.        
Kijk, daar komt hij aan.         
We hebben alle rommel netjes in de bak gedaan.     
Broem, broem, toet, toet.        
Dat ging reuzesnel. 
Dag meneer de vuilnisman, tot ziens en dankjewel. 
 
We leren hoe we het afval moeten sorteren en ontdekken dat we heel wat meer kunnen doen met 
‘afval’. We kunnen ermee knutselen, spelen, bouwen, leren,… 
 
Op woensdag krijgen we bezoek van de prinses van Viesvuilland. De inwoners van dat land roepen de 
hulp in van de kinderen om de problemen rond afval te helpen oplossen. Door middel van een verhaal 
met prenten, een sorteerrace en een interactieve film leren de kinderen en de prinses meer over de 
mogelijke oplossingen voor afval. 
 
     Afval hoort niet op de grond! 
 
      Groetjes, juf Karen 
 
P.S. Onze kleuters mogen ’s morgens rechtstreeks naar de klas komen, enkel op woensdag niet want dan 
gaan ze eerst turnen in de turnzaal. 
 
Nieuws KD 2 
 
Afval hier, afval daar. We ruimen op, zo is het klaar! 
 
Volgende week gaan we leren over afval. Samen met Floepje ontdekken we dat onze planeet eigenlijk 
best vies is en gaan we er iets aan proberen doen. We bekijken hoe we thuis afval sorteren, wie het afval 
komt ophalen en wanneer. Kortom, heel wat interessants volgende week! 
 



 

Op woensdag krijgen ook wij bezoek van de prinses van Viesvuilland. Wat is er aan de hand in 
Viesvuilland, dat er zo vies en vuil uit ziet? Via een spannend sorteerparcours gooien we het afval alvast 
in de juiste vuilbak. Sorteren lijkt immers een goede oplossing.  
 
Groetjes, juf Tasha 

 
 
Nieuws KD 3 
 

Naar aanleiding van het toneel “Wat is er aan de hand in 
Viesvuilland?”, waar we op dinsdag naar gaan kijken, gaan 
we deze week verder werken rond het thema “Afval”.   
We hebben de voorbije week samen al gebrainstormd 
rond dit thema en gaan hier nu verder mee aan de slag. 
Welke soorten vuilnisbakken gebruiken we, in welke 
vuilbak moet welk afval, wie komt het afval ophalen en 
waar gaat het dan naartoe, wat gebeurt er met al het 
afval?  Allemaal vragen van de kleuters waar we samen 
een antwoord op gaan zoeken. 
Zo dragen wij ook ons steentje bij om zorg te dragen 
voor onze planeet, de aarde! 

 
Dinsdag is Cyril jarig.  Hij wordt dan al 6 jaar!  Hiep hiep hoera voor Cyril!  We vieren 
zijn verjaardag op een ander moment. 
 
Sorteergroetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


