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NIEUWS  
 
Maandag 3 oktober: Facultatieve verlofdag: Vrijaf 
 
Dinsdag krijgen we bezoek van een geluksvogel. Ra ra ra, wie zou dat zijn?  
 
We zien op de weerkalender dat het woensdag een mooie dag wordt. Ideaal om onze 
uitstap naar ‘de Flierenberg’ te plannen! 
Hiervoor zou het fijn zijn als de kleuters materialen hiervoor verzamelden. (Verrekijker, 
herfstvruchten, loepenpotjes, vergrootglazen,….) 
Vergeet dan niet jullie voorwerpen te voorzien van een naam. 
Vertrekken doen we aan de school zelf, ophalen is aan de Flierenberg zelf. 
 
Nieuws KD 1 
 
Rood, geel, blauw 
ik hou van jou. 
Blauw, rood, geel 
heel, heel veel. 
Geel, blauw, rood 
je bent al groot! 
 
Deze week gaan we naar hartenlust experimenteren en spelen met kleuren. Zo komt er 
elke dag een andere kleur aan bod en je mag die dag in die kleur gekleed naar school 
komen. 
 
Dinsdag: geel 
Woensdag: kleur naar keuze 
Donderdag: rood 
Vrijdag: blauw 
 
Donderdag en vrijdag komt juf Lynn (2de jaars stagiaire) naar onze klas. Zij zal vooral 
observeren maar ook al participeren. Zij komt gedurende een periode tot aan de 
kerstvakantie verscheidene keren naar onze klas. 
Het wordt vast en zeker een kleurrijke week! 
 
    Vrolijke kleurengroetjes, juf Karen 



Nieuws KD 2 
 

De blaadjes veranderen van kleur en het duurt niet meer lang of ze dwarrelen allemaal van 
de bomen… 
Het ideale moment om in de natuur te gaan wandelen.  
Neem gerust bladeren mee uit het bos, zodat we hiermee kunnen dansen en knutselen! 
(Je kind mag ook een wc-rolletje meebrengen) 
Moest je al herfstvruchten tegen komen, mag je die ook gerust meebrengen naar de klas.  
 
Op donderdag komt juf Marie (1ste jaar stagiaire) naar onze klas. Zij zal vooral observeren 
maar ook al participeren. (Zij komt gedurende het hele schooljaar verscheidene keren 
langs in ons klasje.) 
Maar op donderdag 6 oktober is ook onze Oscar jarig en vieren we zijn 4de 
verjaardagsfeest! 
 
 
 
 

Herfstige groeten, juf Whitney 

 

 



Nieuws KD 3 
 

 
 
 
 

Herfst is weer gekomen, 
blaadjes geel en bruin, 
vallen van de bomen, 

zachtjes in de tuin. 
 

Tussen al die gekleurde blaadjes 
groeien, o zo veel, 

kleine mooie paddenstoelen, 
rood en bruin en geel. 

 
 
 
 
 
Stilletjes aan zien we de natuur rondom ons veranderen.  Vooral die mooie herfstkleuren 
vallen ons op!  Tijd dus om als èchte “Blarendabbers” erop uit te trekken in ons prachtige 
Bouwel!  Laat die gekleurde blaadjes maar ritselen tussen onze voetjes! 
 
Wie in het weekend mooie gekleurde blaadjes tegen komt, mag deze zeker meebrengen 
naar onze klas.  Daar kunnen we leuke en leerrijke activiteiten mee doen! 
Natuurlijk zijn herfstvruchten (met en zonder bolster) ook al welkom!  Alvast bedankt! 
Wie thuis een verrekijker, loepje, loeppotje, … heeft mag dit ook meebrengen.  Gelieve de 
naam van uw kleuter er zeker op te vermelden zodat het na onze herfstweken met het 
juiste kindje terug mee naar huis kan.  Dank u wel! 
 
Ik wens jullie een gezellig herfstweekend toe en zie jullie graag weer terug op dinsdag! 
Kleurrijke groetjes,  juf Liesbeth 


