
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Herinnering: Op woensdagen start de school om 8u30 en eindigt die om 11u50. 
 
Woensdag 28 september: Dag van de sportclub - Wandeling naar de Flierenberg (bij goed 
weer) 
Uitstap met alle kleuterklasjes en het 1ste leerjaar naar de Flierenberg.  
Zorgen jullie voor speelkleren of sportkleren, een pet (bij warm weer), stapschoenen, een 
stukje fruit en een flesje water? We stappen te voet naar daar, hierbij doen we zoals elke 
ochtend ons fluohesje  zeker aan! 
Jullie mogen ons tussen 11u40 en 11u50 ophalen aan de Flierenberg (straat Bergen ter  
hoogte van nr. 17) want na een hele voormiddag spelen is het voor onze jongste kleuters 
net iets te ver om terug te stappen☺. 
 
Nieuws KD 1 
 
Onze kleuters zijn zo in de ban van het thema. Daarom blijven de dinosaurussen nog een 
weekje in de klas. 
 
We komen nog heel wat te weten en doen nog leuke activiteiten rond de dino’s. 

 
 
Vergeet niet dat het woensdag dag van de sportclub is en dat we naar de Flierenberg 
wandelen. Je mag ons daar komen ophalen. 
 
 Groetjes vanuit de dinowereld, juf Karen 
 
 



Nieuws KD 2 
 
De vriendjes uit onze klas leerden al kleuren mengen. Vraag maar eens achter het versje die 
ze reeds leerden. ;-) 
  
Om deze week de kleuren op een andere manier te gaan linken, gaan we onze 
gevoelsmonstertjes erbij halen. 
Waarom is het rode monstertje boos? Waarom is het blauwe monstertje verdrietig?  
We gaan dit deze week allemaal bekijken en linken aan onze eigen gevoelens.  

 
 
 
Op woensdag gaan we bij mooi weer wandelen naar de Flierenberg.  
Zorg voor speelkleren en speelschoenen. Vergeet het fluohesje niet aan te doen aan jullie 
kleuter. We willen opvallen tijdens onze wandeling.  
 
Dit gevoelsmonstertje is alvast blij! 

 
Vele gevoelens groeten, 
Juf Whitney 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws KD 3 

 

Op een dag vliegt een wit uiltje op verkenning in de 

wijde wereld. Hij ontmoet een groep uilen met 

felgekleurde veren en wil dolgraag zijn verhalen met 

hen delen. Maar de prachtige uilen tonen geen 

interesse voor een eenvoudig uiltje zoals hij ... 

Een ontroerend boek over anders zijn en over de 

innerlijke rijkdom die ieder in zich draagt. 

 
 
 
 

Volgende week willen we aan elkaar tonen welke talenten we bezitten.  Zo leren we dat 
iedereen anders is en dat is perfect normaal!  Iedere kleuter van onze klas mag zijn wie hij/ 
zij is en wij leren elkaars anders zijn te appreciëren.   Zo leren we om op een respectvolle 
manier met elkaar om te gaan en dat zal ervoor zorgen dat ons warme nest nog gezelliger 
zal worden! 
 
Onze blauwtjes mogen maandag een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Cc”. 
 
Woensdag is het dag van de sportclub en gaan we op stap naar de Flierenberg.  Jullie 
mogen ons daar komen ophalen. (Zie algemene informatie aub.) 
 
Vrijdag starten we voor de eerste keer dit schooljaar met Holderdebolder!  Hier kijken we 
al lang naar uit! 
 
Warme groetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 


