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FLUOPARTY 18 NOVEMBER

Het wordt vroeger donker, de dagen korten, … dringend
tijd voor een feestje dacht ons oudercomité.
Op vrijdag 18 november organiseren zij een heuse FLUO
PARTY in de grote zaal van onze kleuterschool.
Fluo-gadgets, flashy make-up, ronkende beats en een
geweldige sfeer voor de kids.
Een snackje, een glaasje en een gezellige babbel voor
toezichthoudende mama’s en papa’s in de ouder-zone.
Noteer dus zeker en vast 18 november van 18u tot 22u in
uw agenda en spread the word via de vele klas-
whatsappgroepjes.
Welke klas én welke ouders komen het meest fluo-
tastisch voor de dag?
Wij kijken er alvast naar uit!

KOEKJESVERKOOP

Onze eerste beloning is binnen! Deze namiddag trakteerde het
koekiemonster ons op een extra lange speeltijd omdat we met de ganse
school al zoveel koekjes verkocht hebben.
Het kan natuurlijk nog altijd beter... Op onze ladder hangen nog héél wat
verrassingen klaar. Benieuwd hoe hoog ons koekiemonster kan klimmen.
Jullie kunnen nog gedurende één week jullie bestellingen doorgeven. Dit kan
via het koekjesformulier én gepast geld dat afgegeven wordt aan de
klasleerkracht. Uiteraard mogen jullie ook gebruik maken van een bestelling
op de website van de school (onder het tabblad formulieren) en het juiste
bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat erbij vermeld staat. 
 



LAMPIONNENWANDELING

Op vrijdag 9 december organiseert de kleuterschool een lampionnenwandeling. De opbrengst van de
wandeling zal dit jaar naar Cliniclowns gaan.
De wandeling start en eindigt in de kleuterschool en zal ongeveer 3 km zijn. Vertrekken kan tussen
17u00u en 18u30. Tijdens de route zijn er verschillende controlepunten die door de kinderen op een
kaart aangeduid kunnen worden. Bij aankomst kan je jezelf verwarmen met een lekker tasje soep of
hotdog. 
Deelnemen aan de wandeling is gratis. Een lampion (gemaakt uit rijstpapier en ijzeren frame,
ledlampje en stokje) kost € 6,5. 
Inschrijven kan via het inschrijvingsstrookje dat wordt meegegeven met de kinderen.
Goede wandelschoenen, fluovest en eventueel een zaklamp zijn aan te raden. 

KLEUTERSCHOOL 

CONFITUURPOTTEN

De kleuterschool is nog op zoek naar lege
confituurpotten. Heb je thuis nog lege potten staan?
Breng ze gerust mee! 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

GENIET VAN EEN ZONNIG, LANG WEEKEND!

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij nog even verder rond het thema ziek zijn. Jules heeft rode
vlekjes. We stempelen rode vlekjes, experimenteren met spuitjes, kijken naar tik tak
...

3-jarigen
Volgende week werken we rond het thema: licht en donker. We knutselen een
nachtlampje, spelen in het reuzebed met veel knuffels en lichtjes. We geven elkaar
een massage, sporten in pyjama en op vrijdag sluiten we af met een gezellige
pyjamafuif! Vrijdag mag iedereen een pyjama aandoen over de gewone kleren (geen
onesie) en pantoffeltjes meebrengen. We gaan dansen, spelen, film kijken, popcorn
smullen en genieten.

4-jarigen
Wij gaan verder met het thema van de 3 biggetjes maar dan meer specifiek rond
‘bouwen’. We bekijken verschillende bouwwerken, huizen en bruggen en leren wat je
moet kunnen om een huis te bouwen. Dan gaan we aan de slag in de verschillende
hoeken van de klas en bouwen daar mooie en stevige bouwwerken. Hopelijk sterk
genoeg zodat de boze wolf het niet omver kan blazen. Heb je thuis boekjes of
(verkleed)materiaal rond thema bouwen mag je dit meegeven naar de klas. Graag
alles goed voorzien van naam. 

5-jarigen 
Wij zetten volgende week in op tellen en cijfers. D .m.v. het mimerend verhaal “ De
gouden oliebol” brengen we onze kleuters in contact met eenvoudige sommen.
Onze kleuters worden uitgedaagd om hun rekenvaardigheden zowel op papier als
met concreet materiaal uit te voeren.


