
 

 

  

                                            
 

NIEUWS  
 

Vrijdagvoormiddag vieren we met al onze kleuters Halloweenfeest.  
Jullie kleuter mag die dag verkleed naar school komen.  Gelieve geen 
maskers mee te geven naar school.  Dit is voor de kleinste kleuters tè 
beangstigend.  Ook wapens laten we veilig thuis.  Willen jullie de 
verkleedpakjes en attributen goed voorzien van naam aub?  Alvast 
bedankt.                

 
 
Donderdag worden de knutselzakken meegegeven. Gelieve die leeg te maken en vrijdag 
terug mee te brengen.   De foto van uw kleuter mag wel  vooraan in de knutselzak blijven 
zitten.  Zo weten we een heel schooljaar lang van wie welke knutseltas is. Alvast bedankt! 
 
Nieuws KD 1 
 
Juf Lynn (2de jaars stagiaire) komt van dinsdag tot donderdag een themaloze stage doen 
in onze klas. Zij neemt tijdens die dagen de klas helemaal over. 

 
Dinsdag mag Victor al 3 kaarsjes uitblazen want dan is hij jarig!  
Proficiat grote jongen! 
 

Woensdag zetten we onze deuren open tussen 9u00 en 12u00 want dan is het 
openklasdag. 
 
Vrijdag vieren we samen Halloween (zie hierboven). 
 
   Spannende groetjes, juf Karen en juf Lynn 
 
Nieuws KD 2 
Sebastiaan de spin zijn vrouwtje is bevallen van heel veel kleine spinnen.  
Hopelijk kunnen we ze allemaal vinden, vooraleer heks Sofie ze allemaal komt halen om 
ze in de soep te draaien…. 
 
De heks 
Ik ben een heks 
met een kromme neus 
nee ik zal niet bijten, heus 
kijk hoe ik vlieg en schreeuw 
vanop mijn mooie bezemsteel 



soms vlieg ik hoog, soms vlieg ik laag 
soms vlieg ik vlug, soms vlieg ik traag 
wie mag ik opeten vandaag? 
 
Zelf leren we deze week ook toveren. 
Want je weet nooit moest heks Sofie langs komen?!  
Slaap dus zeker goed uit, want spreuken leren is heel vermoeiend voor je brein.  
 
Juf Marie komt dinsdag alvast mee spreuken leren, om jullie mee te kunnen ondersteunen 
bij een tovenarij gebeuren. 
Want samen staan we sterk, tegen heks Sofie haar tovenarij werk! 
 
We sluiten de week leuk af met een Halloween feestje met alle kleuters en hun klavertje 3 
geluksspreuken.  
 
Vele tovenaarsspreuken, juf Whitney. 
  
 
Nieuws KD 3 

 
Omdat sommige kleuters al volop in 
Halloweensfeer zitten, vind ik dat ik dit niet 
zomaar voorbij kan laten gaan.  Anderzijds zijn 
er kleuters die niet zo van Halloween houden.  
Ze vinden spoken en griezels eng.  Daarom heb 
ik voor een gulden middenweg gekozen en 
werken we volgende week rond heksen en 
spinnen.  En wie kan ons daar beter bij helpen 
dan het nieuwsgierige Heksje Lotje!? 

 
Onze blauwtjes mogen tegen maandag een voorwerp meebrengen dat begint met de letter 
“Gg”. 
 
Op dinsdag is het integratie tussen onze blauwtjes en het 1ste leerjaar.  Samen brengen we 
in de namiddag een bezoek aan het kerkhof. 
 
Omdat de lagere school op vrijdag gaat zwemmen, gaan wij deze week turnen op 
donderdag! 
 
Op vrijdag houden we met heel de kleuterschool een leuk Halloweenfeest! (Zie algemeen) 
 
Tovergroetjes, juf Liesbeth 
 
 
 



 
 


