
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
Op woensdag 22 februari is de Vasten begonnen.  Samen gaan we 
gedurende deze 40 dagentijd op weg naar Pasen.  We zullen ook 
weer met heel de kleuterschool samen dieper ingaan op deze 
bijzondere periode.  
 
 
 
Nieuws KD 1 

Het thema carnaval is nu gedaan. Na de vakantie 
starten we met het thema ridders en prinsessen. Voor 
we ons kunnen omtoveren tot echte ridders en 
prinsessen, moeten we weten waar ze wonen. Hoe 
ziet een kasteel eruit? Wat kan je vinden in een 
kasteel? Hoe kom je binnen in een kasteel? Wat ligt 
er rond een kasteel? … Heel wat te ontdekken over 
kastelen de eerste week na de vakantie.  
 
 
 

Maandag 27 februari zijn er uitzonderlijk geen slapers! Lieve is in de namiddag afwezig.  
 
Kasteelse groeten, Juf Amber  
 
Nieuws KD 2 
We gaan ons de komende weken verdiepen in het thema “voertuigen”. 

 
 
 

 



Welke voertuigen zijn er? 
Wie mag daar mee rijden?  
Welke zijn de regels errond? 
Waar zou jij graag mee rijden? 
Welke veiligheidsmaatregelen moeten we naleven?  
 
Allemaal vragen die we de komende weken gaan beantwoorden. Juf Marie (stagiaire) 
komt ons op donderdag hierin ondersteunen.  
 
En op vrijdag vieren we natuurlijk de verjaardag van Juliet! Zij wordt 5 jaar! 
 
Rijdende groeten, juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 

 
Tijdens ons Dinothema werd de kleuters hun interesse 
aangewakkerd omtrent te ruimte.  Want waar kwam die 
meteoriet vandaan?  Wat is dat net, de ruimte?  Hoe groot 
is de ruimte?  Wat is er allemaal te zien in de ruimte?  
Allemaal vragen die de kleuters zich toen stelden. 
Ons thema voor na de vakantie was dus snel gekozen!  
Volgende week werken we rond “De ruimte”.  Wie leuk 
materiaal (boeken, planeten, spelletjes, knuffels,…) heeft 
mag dit zeker meebrengen naar de klas.  Gelieve zeker de 
naam van je kleuter erop te zetten zodat alles nadien met 
de rechtmatige eigenaar mee naar huis kan gaan. 
 
Blauwtjes mogen maandag een voorwerp meebrengen dat 
beignt met de letter “Tt”. 

 
Donderdag zetten we onze verjaardagsstoel weer in de kring want 
dan is Elli jarig.  Zij wordt dan al 5 jaar!  Hiep hiep hoera voor deze 
grote meid! 
Vrijdag blijft de verjaardagsstoel nog steeds staan want dan mag 
Felien erop plaats nemen.  Zij is zaterdag jarig en wordt dan ook al 
5 jaar!  Gelukkige verjaardag Felien! 
 
Fonkelende groetjes, juf Liesbeth 


