
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Vrijdag 11 november: Wapenstilstand: Verlof 
 
Nieuws KD 1 
 
Joepie, we verwelkomen 3 nieuwe kindjes in onze klas. Hopelijk voelen Benjamin, Thomas 
en Flore  zich vlug thuis bij ons. 

 
We helpen hen in ieder geval wegwijs maken in onze school 
en ook met ons jaarthema ‘Geluksvogels’.  
 
Maandag komt juf Lynn (2dejaars stagiaire) ook een dagje 
naar onze klas. 
 

Maar geniet nu maar eerst van een welverdiende herfstvakantie! 
 
    Verheugde groetjes, juf Karen 
 
 
Nieuws KD 2 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van jullie herfstverlof en zijn jullie allemaal 
uitgeslapen! 
Ik ben er alvast weer helemaal klaar voor.  
 
Zelf ben ik in de vakantie veel gaan wandelen en op één van mijn wandelingen kwam ik 
drie beren tegen. 
 
Zij  vertelde mij dat er een meisje in 
hun huisje was binnen gedrongen, die 
eigenlijk niet zo lief was…. 
De beren vroegen aan mij of ik hen 
wou helpen de komende twee weken 
om dat niet zo vriendelijke meisje uit 
hun huis te krijgen.  
Waarom ik zei; dat jullie samen met 
de juf wel eens langs zouden komen.  
 



Ik ben alvast benieuwd wie er in hun huisje zit en hoe we dat meisje uit het huis gaan 
krijgen van de beren!  
Jullie ook?  
 
Marie de stagiaire komt ons alvast op maandag helpen. Misschien kent zij wel een goeie 
oplossing om dat onvriendelijke meisje weg te jagen.  
Ik ben benieuwd.  
 
Maar eerst nog wat de laatste dagen van de vakantie spelen en rusten voor we erin vliegen 
maandag.  
 
Stoere groeten, juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 

 
 
Wij zijn de vormkabouters, 
wij wonen in het bos. 
Wij hebben altijd veel plezier 
en dansen op het mos. 
Ons mutsje is een driehoek, 
ons hoofdje dat is rond. 
Ons buikje is een vierkant, 
wij stampen op de grond. 
 
 
Ik ben alvast benieuwd welke vormen onze kleuters allemaal al kennen!  Onze 
vormkabouters zullen ons zeker helpen om alle vormen terug te vinden! 
 
Op maandag zetten we voor de allereerste keer dit schooljaar onze verjaardagsstoel klaar!  
Lily is de geluksvogel die er als eerste op mag plaats nemen!  Zij wordt die dag al 5 jaar!  
Hiep hiep hoera voor deze grote meid! 
 
Onze blauwtjes mogen op maandag ook al een voorwerp meebrengen dat begint met de 
letter “Hh”. 
 
Vrijdag kunnen jullie thuis op zoek gaan naar verschillende vormen, want dan is het 
Wapenstilstand en hebben we vrijaf! 
 
Maar nu mogen jullie eerst nog volop genieten van een prachtige herfstvakantie! 
 
Groetjes vol vormen, juf Liesbeth 


