Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Naar de boomgaard
De jongste kleuters hadden vorige week donderdag een
leuke aanloop naar het komende thema: “Appels, peren
en druiven”.
Een uitstap naar De Boomgaard in Borgloon. Hiervoor
moesten ze, veilig vastgeklikt, een eindje rijden met
de bus. Voor sommige kleuters misschien de eerste
keer op de bus.
We gingen er niet zomaar kijken…neen, neen, onze
kleuters kregen de kans om met de appelboer zelf
appeltjes te gaan plukken in de boomgaard. Er stonden
zoveel appelbomen!
Natuurlijk bleef het niet alleen bij het appeltjes
plukken maar mochten ze ook van deze lekkere, verse
appels proeven. Dat smaakte eens zo lekker in de
buitenlucht.
Daarna reed de bus naar het privédomein van de
appelboer. Hier waren ze alleen met de 2 klasjes en
hadden de kleutertjes dus alle ruimte voor zichzelf.
We konden er picknicken, de wijngaard bezoeken,
kennismaken met de ezels, pony, schapen, geiten en een
haan. En natuurlijk ook lopen en ravotten in de weide
tussen de appel-, peren- en pruimenbomen.
De juffen genoten van het zien van zoveel
buitenplezier bij de kleuters. In deze omgeving konden
de kleuters eens echt genieten en bezig zijn in de
natuur. Deze dag zat vol met leuke ervaringen.

We verwijzen graag naar de website waar je onder de
naam van de klas de foto’s kan bekijken.

Snel uit de bus
De leerlingen van de lagere school en de oudste
kleuters hadden dan weer een andere ervaring met een
bus. Zij kregen de kans om in praktijk te oefenen hoe
ze een bus veilig (en snel) kunnen verlaten in geval van
nood.

Ook kon er gewezen worden op de ‘dode hoek’ zodat de
leerlingen hierbij stil konden staan.
Natuurlijk gebeurde dit alles ‘coronaproof’. Er stond
een dispenser met ontsmettingsgel en na elke klas werd
er ontsmet.

Info
Kleuter
Maandag 5 oktober 2020
- Medisch onderzoek op school voor kleuters van
geboortejaar 2016
Maandag 12 oktober tot donderdag 15 oktober 2020
- Oudercontacten kleuters
Lager
Maandag 5 oktober 2020
- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a
Kleuter en lager
Maandag 28 september 2020
- Facultatieve vrije dag (geen school)

