
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Woensdag 21 september komt de schoolfotograaf.         
We worden gefotografeerd tegen een witte achtergrond.  
 
 
Nieuws KD 1 
 

 
Heb jij al een dinosaurus gezien?  
Was dat in een museum misschien? 
Ze leefden in een ver verleden. 
Dat is al heel lang geleden. 
Dino, dino, waar ben jij? 
Jij groot beest zat eerst in een ei! 
 

 
Heb al gemerkt dat onze kleuters geïnteresseerd zijn in de dinosaurussen. Daarom gaan we 
deze week wat meer te weten komen over ‘De wereld van de dinosaurussen’.  
Als jullie iets (boeken, spelletjes, figuurtjes,….) over dinosaurussen hebben, breng dit dan 
zeker mee naar de klas.  Vermeld overal je naam op. 
 
Het turnen met juf Gitte is een beetje gewijzigd van uur. Het is wel nog op dezelfde dag. 
Maandag van 9u30 tot 10u20 en donderdag gaan we ’s morgens direct turnen tot 9u30. 
 
Dinogroetjes, juf Karen 
 
Nieuws KD 2 
 
‘Stilletjes aan veranderen de bladeren van de bomen hun kleuren. Hoe zou dat nu komen?’ 
We gaan onszelf onderdompelen in het kleurenpallet! 
Welke kleuren zijn er allemaal gekend en hoe kunnen we andere kleuren maken?  
Benieuwd welke kleuren er allemaal naar boven gaan komen! Jullie ook?! 
 



 
 
Tussen ons kleurenpallet door vieren we  de verjaardag van Lorre op donderdag! 
 
Extra info: ons turn uur is een beetje veranderd intussen, maar de dagen zijn wel hetzelfde 
gebleven. 
Juf Gitte komt de kleuters halen op maandagochtend van 8u40 tem 9u30 en op 
donderdag van 9u30 tem 10u20. 
Doe zeker gemakkelijke kledij aan en gemakkelijke schoenen. Voor de meisjes een staartje 
in het haar, is ook altijd fijn. ☺ 
 
Kleurrijke groeten 
Juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 

 
We hebben nog veel van onze talenten niet kunnen tonen deze 
week.  Daarom gaan we volgende week ons nog wat verder 
verdiepen in het prentenboek “Coco kan het”. 
Ook sociale vaardigheden als “elkaar helpen” en “samenwerken” 
zullen deze week zeker vaak aanbod komen! 
Wie leuke vogelknuffels, -spelletjes, -boeken heeft mag deze 
zeker mee maar school geven.  Gelieve de naam van jullie kleuter 
er zeker op te zetten.  Alvast bedankt! 

 
Onze blauwtjes mogen maandag ook een voorwerp meebrengen dat begint met de letter 
“Bb”. 
  
Helpende groetjes, juf Liesbeth 


