
 

 

  

                                            
 

 
NIEUWS  
 
We strekken onze benen, klimmen aan de touwen, kruipen op de banken,… 
we maken de sporthal van Bouwel onveilig.   
 
Waar? Sporthal Bouwel, ‘de Molen’, Molendreef 8, Parking aan de sporthal. 
 
Wanneer? Woensdag 19 oktober vanaf 8u30 tot 11u50. Welkom vanaf 8u15. 
 
Hoe?  We spreken daar ter plaatse af en je mag de kleuters daar ook ophalen. Kleuters die 
naar vooropvang (Kikoen) gaan, verwittigen de juf. Ook diegenen die na school naar de 
Kikoen gaan. 
 
Meenemen? Voorzie sportieve kledij en breng een stukje fruit en flesje water mee.  
Juf Liesbeth neemt de turnpantoffels mee van de kleuters van haar klas.  
De kleuters van juf Karen en juf Whitney zorgen voor schoenen / sloffen met blanke zool. 

 
 
De foto’s staan op de website (www.klavertje3.be). Ga gerust een kijkje nemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuws KD 1 
 

Zeg, wie woont er in het bos? Kun je dat vertellen? 

Niet alleen meneer de vos, maar meer dan ik kan tellen. 

Piet de spin! Jan de specht! Juffrouw pissebed! Pluim de eekhoorn!  

Zoef de haas! Tim de mier! Pim het kriebeldier! Paulus boskabouter!  

Wim egel hoort er ook bij en meer dan je kunt raden. 

Samen dansen zij aan zij; het zijn echte kameraden. 

 

We weten al veel over de blaadjes en de vruchten van de bomen. Deze week komen we wat 

meer te weten over het leven in het bos 

Maandag komt juf Lynn (2de jaars stagiaire) weer naar onze klas. 
 
Dinsdag is het mijn beurt om op de verjaardagstoel te gaan zitten want dan word ik 
weer een jaartje ouder… 
 
Woensdag gaan we sporten in de sporthal (info zie hierboven). 

 
Vrijdag is Emiel jarig en mag hij al 3 kaarsjes uitblazen. Proficiat grote jongen! 
 
   Groetjes van het feestvarken, juf Karen 

 
Nieuws KD 2 
 

Bij de herfst horen spinnen en die 
komen wel eens ons huis binnen.  

Hier en daar maken die een 
gigantisch web.  

Dan hebben de vliegen wel eens 
pech. 

Want dan worden ze gevangen en 
dan dienen ze als hapje. 

 
In onze klas hangt spin Sebastiaan 

ergens verstopt.  
Wie van de vriendjes weet hem 

hangen? 



Ik hoop dat hij niet naar beneden zal komen, anders gaat de juf heel snel lopen.  
Wie van mij vriendjes is niet bang en jaagt Sebastiaan terug naar spinnen land?! 
 
Maandag komt alvast juf Marie (stagiaire 1ste jaar)om spin Sebastiaan wat in te 

tomen. 
Woensdag gaan we sporten in de sporthal en kan Sebastiaan zijn web in de klas gaan 

vergroten.  
Hopelijk kunnen we na het vergroten van het web, op donderdag nog onze klas 

binnenkomen!  
 
Groeten van de bibberende juf Whitney 

 
Nieuws KD 3 

 
 
Nu we de herfstblaadjes en de herfstvruchten goed onder de loep 
genomen hebben, is het volgende week de beurt aan de 
herfstdieren. 
We starten te week met het prentenboek “O, die stekels”.  Ik ben 
benieuwd of Bram vriendjes zal vinden in het nieuwe bos waar hij 
is gaan wonen.  En welke diertjes zouden dit zijn?  Spannend! 
 
 
 

Blauwtjes mogen tegen maandag een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Ff”. 
Woensdag gaan we onze benen strekken in de sporthal!  (zie algemeen deel) 
 
Spannende groetjes,  juf Liesbeth 
 
 
 
 
 


