
 

een nieuwe  

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 

 
Dinsdag 6 september: Infoavond om 19u00 
in de klas van uw kind. Enkel voor de ouders 
(niet voor de kleuters). 
 
 

 
Aandacht!!!!! 
 
Op woensdag start de schooldag om 8u30 en eindigt om 11u50! 
 
Nieuws KD 1 
 
 

Deze week staan we nog stil bij ons jaarthema 
‘Geluksvogels’. 
We leren de klas, de school, de vriendjes en de juf deze 
week nog wat beter kennen. 
 

 
Maandag en donderdag gaan we turnen met juf Gitte.  
 
Donderdag vieren we de Nora haar verjaardag.  
Zij werd op 9 augustus 3 jaar. 
Vrijdag is het de beurt aan Juliette om 3 kaarsjes uit te blazen.  
Zij was jarig op 28 augustus. 
Proficiat grote meisjes!  
 
   GELUKkige groetjes, juf Karen 
 
 



Nieuws KD 2 
 
Wat vloog de eerste week voorbij! 
Hopelijk beleefde jullie kleuters al een fijne eerste dagen in de klas?!  
We zijn gestart de eerste schooldag met het leren kennen van een nieuwe 
bewoner in onze school. Één van de geluksvogels uit ons thema.  
Om ons thema nog wat beter te leren kennen gaan we bekijken wat ‘geluk’ 
kan betekenen.  

 
 
Maar we starten eerst onze week met een jarige. Cilien is maandag jarig en 
donderdag volgt dan Flo!  
Zet jullie feesthoedjes dus maar op! 
 

 
 
Vergeet niet dat we dinsdagavond 6 september onze kleuter infoavond 
hebben! 
Jullie zijn welkom in de klas om 19u. 
 
Feestgroetjes, juf Whitney 



Nieuws KD 3 

 
3 geluksduiven vlogen donderdag ons nieuwe schooljaar in!  
Ook Sporo, onze klasvogel, kwam tijdens het toneel al 
aangevlogen. Wij voelden ons èchte geluksvogels en 
gingen meteen aan de slag om voor Sporo en zijn vriendjes 
een mooi vogelhuisje te maken.  Dank u wel voor de takjes! 
 
Stap voor stap blijven we volgende week ook bouwen aan 
òns eigen veilige nest! We leren elkaar beter kennen, we 
gaan verder op ontdekking in onze klas en spelenderwijze 
leren we aan welke regels en afspraken we ons moeten 
houden.  Zo maken we er samen weer een leuk jaar van! 
 
Dinsdagvoormiddag mogen jullie gaan turnen met meester Yannick.  Alvast 
bedankt voor de vele turnpantoffeltjes!   
 
Donderdagvoormiddag hebben wij alweer geluk want dan mogen we met de 
bus van de gemeente naar de Sapmobiel gaan kijken.  Onze kleuters kunnen 
dan stap voor stap zien hoe van verse appels lekker vers appelsap gemaakt 
wordt.  En natuurlijk mogen we dit lekkere sap nadien ook proeven! 
 
Vrijdagvoormiddag zal juf Evelien leuke turnoefeningen met jullie doen! 
 
“Wij zijn èchte geluksvogels”-groetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 


