
 

 

  

                                              
 

 

Nieuws KD 1 
 
Het wordt een superleuke paasweek!  
 
Woensdag is het openklasdag van 9 tot 11u voor de nieuwe peuters. 
 
Donderdag vieren we samen Pasen en mogen jullie op je Paasbest naar school komen. 
                               

Vrijdagnamiddag wandelen we met heel de school naar de Flierenberg en zo sponsoren we 
de Oekraïense bevolking. 
 
We zullen ons zeker niet vervelen! 
 
  Groetjes van juf Karen op haar paasbest! 
 
P.S. Dinsdag is het oudercontact voor de kleuters die 
gestart zijn in november en in januari/ februari. Bij goed 
weer buiten en bij minder goed weer in de klas. 
 
Nieuws KD 2 
Vorige week leerden we al veel over kippen. Deze week gaan we er mee 
verder. Er valt nog heel wat te leren ! Na ons bezoekje aan de 
kinderboerderij, mogen de kleuters uiteraard nog wat navertellen over hun 
belevenissen.  
 
Donderdag vieren we samen Pasen en meteen ook de verjaardag van Aster. 
Zij verjaart eigenlijk op 6 april en wordt dan 4 jaar !  Dubbel feest dus en zo 

  



mag je meteen ook op je Paasbest naar school komen !  
 
Vrijdagnamiddag gaan ook wij even wandelen naar de 
Flierenberg om ons steentje bij te dragen aan de Oekraïnse 
bevolking.  
 
Paasgroetjes van juf Tasha !   
 
Nieuws KD 3 
 

De lente is in het land en we gaan samen elke dag een stapje dichter naar Pasen toe!  Onze 
vingertjes beginnen al te kriebelen om eitjes te gaan zoeken.  Maar dan hebben we 
natuurlijk ook een paasmandje nodig om deze eitjes in te kunnen stoppen.  Hoog tijd dus 
om aan de slag te gaan! 
 
Woensdag mogen jullie een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ww”. 
 
Donderdag mogen jullie op je Paasbest naar school komen, want dan vieren we samen 
paasfeest. 
 
Vrijdag zetten we onze verjaardagsstoel klaar voor Roos!  Zij is die dag jarig 
en wordt dan al 6 jaar!  Hiep hiep hoera voor deze grote meid!  
                               
Vrijdagnamiddag wandelen we met heel de school naar de Flierenberg en zo sponsoren we 
de Oekraiense bevolking. 
 
Lentegroetjes, juf Liesbeth 
 

 


