
 

 

  

                                                14 februari tem 18 februari 2022 

 
NIEUWS  
 
Woensdag hebben we een pedagogische studiedag.  De kleuters hebben die dag vrijaf! 
 
Herinnering: geen chocolade (ook geen chocoladekoeken) en snoep op school. 
Dankjewel!!! 

 
Op woensdag 23 februari vieren we carnaval met alle 
kleuters van het Dorp. Als het weer het toelaat, vieren 
we buiten. 
Jullie mogen dan verkleed naar school komen. 
Kleuters brengen geen wapens, confetti, maskers, 
versnaperingen mee naar school.  
Jullie krijgen een warme hotdog en flesje water als 
tussendoortje dus je hoeft die dag geen boekentas mee 
naar school te brengen. 

 
Nieuws KD 1 
 
‘Draaien, 
zwaaien, 
buig en strek.  
’t Is carnaval, 
dus ik doe gek!!  
 
Carnaval staat voor de deur en dit is geen dagelijkse gebeurtenis. Het is maar één keer per 
jaar carnaval. Dat betekent dat onze kleuters niet vanuit hun dagelijkse ervaringen bij dit 
thema betrokken kunnen worden.  Hierbij kan het verhaal van Jules een goede hulp zijn 
om carnaval te beleven met onze jongste kleuters. Daarom gaan we gedurende die week 
rond het verhaal ‘Jules viert carnaval’ werken. We gaan ons verkleden, maskers en gekke 
hoeden opzetten,… Kortom, carnaval wordt zeker en vast een leuke ervaring.  

 
Maandag is Felix jarig. Die dag mag hij al 3 kaarsjes uitblazen! Proficiat grote 
jongen! 
 
    Knotsgekke groetjes,  

       juf Karen 
 
 



Nieuws KD 2 
 
 
Nieuws KD 3 

 
Onze kleuters genieten nog steeds volop van ons 
thema “Dinosaurussen”.    Daarom blijven we nog een 
weekje langer in de Krijttijd spelen. 
We gaan gelijkenissen en verschillen zoeken tussen de 
verschillende dino’s, we gaan tellen mbv de 
verschillende dinosaurussen in  onze klas, we spelen 
dobble, memory, bingo en miniloco met de allerlei 
dino’s, … 
Wie nog andere leuke spelletjes heeft ivm 
dinosaurussen mag deze zeker ook meebrengen naar 
onze klas.  Willen jullie aub de naam van jullie kleuter 
vermelden op het spel?  Dank u wel! 

 
Op maandag mogen jullie een voorwerp 
meebrengen dat begint met de letter Rr. 
 
Woensdag is het pedagogische studiedag,   
onze kleuters genieten dan van een 
vrije dag.      
 
Vrijdag komt juf Adinda voor de eerste  
keer zelf een aantal activiteiten doen in  
onze klas. 
 
Spelende groetjes, juf Liesbeth          
 
  
 
 


