
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Maandag 18 april: Paasmaandag: Verlof 
 
Nieuws KD 1 
 

Kennen jullie Rupsje Nooitgenoeg?  

 

Rupsje Nooitgenoeg kruipt als een klein rupsje uit zijn ei. Hij heeft 
honger, dus begint hij met eten, maar hij blijft daar maar mee 
doorgaan. Hij eet zich door allerlei eten heen, tot hij een hele grote 
dikke rups is. Dan bouwt hij een huisje en daar komt hij weer uit als 
een mooie vlinder. 

 
De lente is in het land en dan zie je overal wat meer beestjes rondkruipen en vliegen. We 
staan ook stil bij de veranderingen in de natuur. 
 
Maar geniet nu maar eerst van een welverdiende paasvakantie! 
 

                         
    

Lentegroetjes, juf Karen 
 
 
 
 
 



Nieuws KD 2 
 
Maartse buien en aprilse grillen, de lente kan hopelijk echt 
beginnen ! Na de vakantie leren we over de lente : de 
bloemen en de kriebeldiertjes, er komt vanalles aan bod.  
Heeft uw kind thuis iets rond dit thema, mag dit zeker mee 
naar school komen. Denk er wel aan om de naam van uw 
kind te voorzien, zodat we alles kunnen terug bezorgen.  
We gaan een heuse thematafel inrichten met allerlei 
spulletjes zodat de kinderen ernaar kunnen kijken en 
genieten.  
 
Op dinsdag vieren we dan meteen een jarige uit de vakantie : 

Marcel wordt 5 jaar ! Hip hoera !  
Er is trouwens die dag nog een fijne verrassing, maar dat houden we nog heel even stil. ;) 
 
Geniet nu nog maar even van de vakantie, hopelijk met goed weer. Zo zijn we allemaal vol 
nieuwe energie om er nadien terug in te vliegen.  
 
Lieve bloemengroetjes, juf Tasha 
 
Nieuws KD 3 

 

 
De volgende weken gaan we ontdekken hoe de natuur zich ontwikkelt in de lente.  Zowel 
bloemen, planten als diertjes zullen aanbod komen. 
 
Jullie mogen woensdag een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Xx”.                                                   
We maken deze week ook kennis met koning “Ik pen”. 
 
Lentefrisse groetjes, juf Liesbeth 


