
 

 

  

                                            
 

 

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 22 maart vanaf 8u30 tot 11u45. Welkom vanaf 8u15. 
 
Hoe?  We spreken daar ter plaatse af.  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 Amber en juf Whitney zorgen voor schoenen / sloffen met blanke 
zool. 

 
 
 
Nieuws KD 1 
 
We zijn zoveel te weten gekomen of ridders en kastelen. 
Tijd om over iets anders te gaan leren.  
De komende weken gaan we rond kip en ei werken.  
Volgende week staat de kip centraal.  
Waar woont de kip? Hoe ziet een kip eruit? Welk geluid 
maakt een kip?...  
Allemaal vragen waar we op gaan antwoorden en mee 
aan de slag gaan in de klas.  
 
Woensdag is het sportdag. Bij nieuws kan je hier alle informatie over terugvinden.  



De week van 27 maart zal Lieve een hele week afwezig zijn. Dit wil zeggen dat er voorlopig 
niet kan geslapen worden die week. We zijn hiervoor nog op zoek naar een oplossing.  
 
Toktok groeten, juf Amber  
 
Nieuws KD 2 
 
Na de drukte rond de beroepen van de papa’s gaan we deze week werken rond kip en ei. 

 
 

De kleuters krijgen op maandag, dinsdag en donderdag les van juf Marie (stagaiare). Zij zal 
dan ook de activiteiten voorzien. Ik als klasjuf, ben ook aanwezig in de klas om alles te 
ondersteunen.  
Op woensdag gaan we turnen in de sporthal van Bouwel.  
Bij nieuws staat alle info hieromtrent.  
 
Kippige groeten, juf Whitney 
 
Nieuws KD 3 
 
Deze week zal juf Lynn een hele week stage lopen in onze klas.  Ze legt jullie alvast even 
uit wat ze gaat doen. 
 
Samen met de kleuters zal ik themaloos te werk gaan. Je denkt nu waarschijnlijk “Thema-
WAT?” 
Ik zal het even voor jullie verduidelijken: Ik observeerde de kleuters al goed de afgelopen 
weken. Ik vertrek vanuit de noden en interesses van de kleuters en gebruik dit als 
richtsnoer om een aanbod en activiteiten op te stellen. 

Op dinsdag vieren we de verjaardag van Beau.  Zij wordt dan al 6 jaar!  
Hiep hiep hoera voor deze grote meid!  Beau brengt lekkere fruitsaté’s 
mee.  Dus als het fruitdoosje van je kleuter op dinsdag niet helemaal leeg 
is, dan weet u alvast de oorzaak.   

Trek op woensdag je sportkleren maar aan want dan is het sportdag! (zie algemeen deel 
voor meer uitleg aub.) 



Donderdag mogen we een kijkje gaan nemen in het nieuwe  schoolgebouw. Wie 
werkt daar en hoe wordt dat allemaal gemaakt?  

Op vrijdag is Tuur jarig en mag hij op de verjaardagsstoel gaan zitten.  Deze 
grote jongen wordt dan al 5 jaar! Maar zijn verjaardag zal pas op maandag 
ècht gevierd worden in de klas.  Zo kunnen we de week afsluiten met een 
leuke speurtocht. 
 

Blauwtjes moeten deze week GEEN voorwerp meebrengen voor het lettercircus. 
  
Enthousiaste groetjes,  juf Lynn en juf Liesbeth 
 
 
 
 
 
 
 


