
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
 
Nieuws KD 1 

Wat zijn we al veel te weten gekomen over kastelen. We maakte 
ons eigen kasteel in de klas. Bij een kasteel horen natuurlijk ook 
mooie kleurrijke loodramen. Deze 
hebben wij ook samen gemaakt.  
 

 
Nu we een kasteel in onze klas hebben, is het tijd om de 
bewoners eens van dicht bij te bekijken. Eerst bekijken we 
de ridders. Wat is een ridder? Wat doet de ridder? Wat 
heeft de ridder aan? Allemaal vragen waar we deze week 
een antwoord op krijgen.  
 
Ridderlijke groeten, juf Amber  
 
 
Nieuws KD 2 
Wat verschoot ik als juf over de kennis van de kleuters uit onze klas! 
Ze konden heel wat voortuigen benoemen, zowel de voertuigen van op het land, het 
water als in de lucht.  
Proficiat!! 
 
Nu gaan we deze week de baan opzoeken en gaan we kijken of de kleuters de borden wat 
herkennen uit het verkeer. 
Alsook gaan we wat dieper in op de stiel van de fietsenmaker.  
Helaas is dit een beetje een uitstervend beroep, terwijl er toch wel wat fietsen te maken 
vallen.  
Wie weet zit er een geboren fietsenmaker in onze klas?! 



 
De kleuters mogen dus op donderdag met de fiets komen als dit kan. (Geen verplichting) 
 
Juf Marie (stagiaire) komt ook nog eens een dagje (dinsdag) in onze klas ondersteunen.  
 
Vele rijdende groeten, juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 

 
Nu onze raket klaar is om naar de ruimte te vliegen, 
is het hoog tijd om de astronaut eens goed te 
bestuderen.  Onze kleuters wilden wel graag weten 
wat een astronaut allemaal moet aandoen om naar 
de ruimte te vliegen.  En moet hij op voorhand 
oefeningen doen om naar de ruimte te kunnen?  
Wat kan een astronaut allemaal eten in de ruimte?  
Want dat er in de ruimte geen zwaartekracht 
aanwezig is, dat weten we ondertussen al. Maar dat 
maakt het wel moeilijk om te eten, te douchen, … 

 
Op maandag en dinsdag zal stagiaire Lynn ook heel wat leuke activiteiten met jullie 
kleuters doen in ons thema van de ruimte.  Benieuwd wat zij allemaal bedacht heeft! 
 
Blauwtjes mogen maandag ook een voorwerp meebrengen dat begint met de letter “Uu”. 
 
Zwevende groetjes, 
 
Juf Liesbeth 
 
 
 
 
 


