
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Deze week heb ik een co-auteur op de kop kunnen tikken. Juf 

Ann (die alle afwezigheden opvult die er ook maar vallen in ons 

kleuterteam) verzorgde deze week het nieuws van de kleuters.  

Onderaan dit artikeltje vind je haar bijdrage. 

 

De eerste lente-dagen hebben goed gedaan! Het was zalig om al 

die lachende snoetjes te zien genieten op de speelplaatsen. Voor 

één keer vond ik het helemaal niet erg dat er een beetje te laat 

gebeld werd. Groot gelijk, buiten spelen kan echt goed doen. 

Spijtig genoeg voorspellen de weermannen nu terug een koude 

periode. 

 

Fijn dat wij jullie weer allemaal live konden ontvangen op school. 

Zo een echt oudercontact is toch veel leuker dan zo een online-

date van een paar minuutjes? Als vrijdagavond de bel gaat, 

zitten wij al aan de paasvakantie. En daarna zetten wij de 

laatste rechte lijn in richting zomervakantie. Niet te vatten, zo 

snel loopt het allemaal. 

Geniet om te beginnen allemaal van de vakantie, daarna geven wij 

er na paasmaandag (18 april) opnieuw een flinke  lap op! 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc & Johan  

 

Het beloofde nieuws vanuit het kleuterkamp: 

De week voor de Paasvakantie is een week vol tradities. De 

kleuters leerden over de kip, de haan en het kuiken, over eieren 

en chocolade eitjes. Ze maakten allemaal een origineel 

Paasmandje . 



Om deze leerrijke periode af te 

sluiten zorgen de juffen op 

vrijdag voor een dag vol paas-

activiteiten. We gaan zelfs eitjes 

rapen.  Dat wordt genieten. Maar 

eerst geven we hieronder een 

overzichtje van enkele hoogte-

punten uit de afgelopen week.   

 

Nadat er in de klasjes van Juf Katie en juf Nathalie een kip op 

bezoek kwam, bezochten de kleuters later twee kippen. In de 

kippenren zat één witte en één zwarte kip. De kleuters mochten 

de kippen voeren. Eerst graantjes en als dessert mochten de 

kippen ook nog een paar lekkere wormpjes eten.  We konden de 

kippen van dichtbij bewonderen. En wat een verrassing, in het 

hok vonden we 2 eitjes. Eén wit ei en één bruin ei.   

          



In het klasje van Juf Rebecca waren ze in blijde verwachting! Ze 

verwelkomden er twee schattige piepkuikens. De kleuters 

leerden snel hoe ze goed voor de kuikentjes moeten zorgen. Dat 

zorgde voor heel wat leerrijke ervaringen . En daar konden de ze 

echt van genieten . Alle kleuters mochten de super schattige 

kuikentjes eens gaan bewonderen.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

Kwam je deze week voorbij de pannenkoekenhoek van de 

kleuters? Dan kreeg je vast en zeker het water in de mond. Er 

werd deze week heel wat gekokkereld. Er werden eitjes 

gebakken. Kleuters mochten proeven van een roerei, een 

spiegelei of een omeletje. Ook gingen ze eitjes koken. Sommige 

eitjes werden zacht gekookt en sommige hard gekookt. En dat 

het smaakte, kon je heel goed zien aan al die blije gezichten. 

Wist je trouwens dat zelfs de 2.5 en 3jarige kleuters nu weten 

hoe ze een eitje moeten breken?  

       



 

Nadat we bij de kleuters de 

verloren voorwerpen uitstalden aan 

de poort , werden er al heel wat mutsen en sjaals terug 

gevonden. Ook nadat ouders naar het filmpje keken werden er 

spullen herkend en terug bezorgd. Al deze spullen waren niet 

met naam gemerkt. We zouden jullie  daarom willen vragen om 

zowel mutsen, sjaals als vesten en jassen goed van naam te 

voorzien . Ook op schooltassen , brooddozen en koekendozen is 

dat erg handig. Zo kunnen de leerkrachten ervoor zorgen dat de 

juiste spullen weer met het juiste kind mee naar huis gaan.  

We wensen alle kleuters , leerlingen en hun ouders een 

deugddoende Paasvakantie toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info 

 

Vrijdag 1 april 2022 

Laat je vandaag niet foppen! 

annulatie :Kids on Wheelz, een fietsproject voor onze leerlingen 

van het vijfde en het zesde leerjaar wordt uitgesteld omwille 

van het voorspelde weer 

 
Paasvakantie van maandag 4 april tot en met maandag 18 april  

 

Donderdag 21 april 

Plattelandsklassen in de Breughelhoeve voor de leerlingen van 

het derde en het vierde 

 

Vrijdag 22 april 

Dag 2 van de plattelandsklassen! Vanavond keren onze leerlingen 

moe maar tevreden weer naar huis. 

 

zaterdag 7 mei 2022 

schoolfeest 


