
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 

Geluk… dat zit in kleine dingen 
in spontaan een liedje zingen… 
En als je geluk herkent 
Weet dan dat je 
een GELUKSVOGEL bent! 
 
Welkom aan alle geluksvogels! We maken er allemaal een GELUKkig jaar van! 
 
We zien jullie graag op maandag 29 augustus tussen 18u00 en 19u30.  
Dan staan de deuren van onze klasjes voor jullie open tijdens de kijkdag.  
 
Infoavond: dinsdag 6 september 2022 van 19u00 tot 20u00. 
 
Nieuws KD 1 

 
We verwelkomen 8 nieuwe kleuters. Hopelijk voelen Lewis, 
Toon, Jasmien, Estelle, Emile, Thibo, Arwen en Aya-jane zich 
vlug thuis in ons klasje! 
 
Vrijdag vieren we de verjaardag van Lieve (hulp van de klas). Zij 
werd op 25 augustus 33 jaar! 
 
Welkomgroetjes van een geluksvogel, juf Karen 
 

 
Nieuws KD 2 
Hallo vriendjes, de vakantie is alweer voorbij.  
Hopelijk hebben jullie er allen van genoten?! 
Er staat alvast een klasje op jullie te wachten met een nieuwe juf.  
Lekker spannend! 
Om elkaar beter te leren kennen en ons veilig te voelen gaan we de komende dagen 
kennismakingspelletjes doen.  



Natuurlijk hebben jullie de juf al even kunnen zien op maandag bij het bezoekdagje in 
de klas, maar we weten nog lang niet alles van elkaar! 
Ik kijk alvast uit om jullie te ontmoeten en beter te leren kennen.  
Breng alvast een foto van jezelf mee en een voorwerp die een speciale betekenis 
heeft voor jezelf. Die je geluk brengt? (Graag voorzien van een naam op het 
meegebrachte item) 

Zo maken we alvast een eerste link naar ons jaarthema ‘Geluksvogels’ 
 
Ik breng alvast ook iets mee dat mij geluk brengt!                         
 
Groeten juf Whitney.               
 
 
 
 

Nieuws KD 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vannacht had ik een droom, 
ik droomde van een prachtige boom. 

Waar ik zomaar uit de takken, 
een geluksvogel kon pakken. 

En ik heb de vogel toen zingend in mijn hand, 
voor jou meegebracht uit dromenland! 

 
Welkom allemaal in jullie nieuwe klasje!  Ik kijk er alvast naar uit om er samen met jullie 
een jaar vol geluk van te maken!  
 
“Ik ben een geluksvogel”-groetjes, juf Liesbeth 


