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Nieuwsbrief
UIT-in-Zoersel met je gezin
In onze gemeente (ook in je eigen buurt) zijn er heel wat leuke activiteiten
voor gezinnen en kinderen. Daarom zetten we af en toe graag toffe
gezinsactiviteiten uit onze lokale UIT-kalender in de kijker.
Sportieve kinderen vanaf de tweede kleuterklas kunnen zich elke woensdag
uitleven tijdens de jazzdans van Danco Movado. Woensdag 2 maart kan uw
kind eens proberen of basketten bij BBC Floorcouture iets voor hen is. Op
maandag 28 februari en dinsdag 1 maart organiseert Ballet- en dansschool
NIKé een dans- en creastage voor kinderen tussen 4 en 8 jaar. Van 28
februari tot 2 maart is er een inclusie paardenkamp van Equilibrium voor
lagereschoolkinderen. Play & Sport biedt in de Krokusvakantie
een kleutersportstage ‘overal carnaval’ aan en lagereschoolkinderen
kunnen zich uitleven met balsport en omnifun. Wil uw kind graag op kamp in
de paasvakantie? Ook dan vindt u in de UiT-in-Zoersel een ruime keuze aan
sportkampen: paarden, dans, voetbal, tennis, omnisport… Voor elk wat
wils!
Op donderdag 14 april organiseert de gemeente, samen met Schilde en
Zandhoven, een tienersportdag surf, sup en trophy voor kinderen tussen 11
en 16 jaar die hun watersportskills willen testen en zich met elkaar willen
meten in coole outdoor proeven. De sportdag vindt plaats in de Lilse Bergen,
busvervoer is voorzien. Inschrijven kan tot 28 maart.
Met Natuurpunt Voorkempen kan je in de buurt van Zoersel met het gezin op
ontdekkingstocht: ga op zoek naar de waterdraak (salamanders) op
zondagnamiddag 13 maart of naar de steenuil op zaterdagavond 26 maart. Er
leeft zelfs een Paasvos in deze regio die paaseitjes brengt op Paasmaandag 18
april (voor kinderen die zich vooraf inschrijven).
Na al die actie en ontdekking toe aan rust en bezinning? Kijk eens naar het
aanbod van studio DNA, met o.a. op 2 maart een inclusief
muziekmoment voor ouders en jonge kinderen tot 6 jaar, een groeitraject
rond sprookjes op 3 en 4 maart voor kinderen van 6 tot 10 jaar,
en expeditie filosofie op 6 maart en 3 april voor kinderen van 7 tot 10 jaar.
Op zoek naar kinderkleding of speelgoed en andere spullen? Of wil je er net
vanaf? Op 20 februari organiseert de Vriendenkring van het gemeentepersoneel
een tweedehandsbeurs en op 19 maart organiseert KWB Sint-Antonius
een garageverkoop in Sint-Antonius en Halle.
Getriggerd om meer te weten over al deze leuke activiteiten? Meer praktische
info over deze en ook andere activiteiten vindt u terug in de UIT-in-Zoersel.
https://www.zoersel.be/uit-in-zoersel.
De aanbieders van sportkampen in Zoersel staan opgelijst
op https://www.zoersel.be/vrije-tijd/sport-en-spel/sportkampen.
Door: gemeente & ocmw Zoersel, afdeling vrije tijd, vrijetijd@zoersel.be
of 03 298 0 904.
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Lekkerbekfestijn
Vanaf morgen start het lekkerbekfestijn van ons oudercomité. De kinderen
kregen vandaag in de klas een verkoopformulier én begeleidende brief mee. Al
onze topverkopers kunnen dus van start gaan! Wij zijn nu al benieuwd of de
barometer snel gaat stijgen…

Kleuterschool

Sociale vaardigheden
Benny, Nele en Samira brachten ons weer een bezoekje. Ze vertelden ons over
‘samen spelen, samen delen’. Hoeveel leuker het is om samen te spelen, ook al
gaat dat wel eens mis. Onze kleuters doen nu extra hun best om vrolijke
vrienden te zijn voor elkaar. Dan gaan onze hartjesmeters hopelijk weer
helemaal omhoog naar het gouden hart.

Vraagje van de kleuterleidsters
Wij zijn nog op zoek naar ballonnen voor ons carnavalsfeest. Zijn er mensen die
hieraan kunnen geraken? Opdruk is geen probleem. Alvast bedankt!

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij rond het thema ballen en ballonnen. Wie thuis nog
een spel met ballen heeft mag dit meegeven (voorzien van naam). We gaan
nieuwe technieken ontdekken, maken een bewegingsomloop waar heel wat
verschillende bewegingen in zitten, maken een memory om te voelen met
ballonnen, geven elkaar een ballonnenmassage, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Volgende week starten we met carnaval.We gaan muziek maken, ons verkleden
en schminken.We spelen toneel en zetten onze gekste hoedjes op. Het worden
2 gekke grappige weken.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
De volgende 2 weken werken we rond thema carnaval. Het beloven weer
gezellige weken te worden. Muziekactiviteiten, verkleden, dansen… het komt
allemaal aan bod.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week halen we onze beste circuskunsten boven!

Fijn weekend voor iedereen!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

