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Nieuwe kleuters
Na de herfstvakantie mochten we 10 nieuwe vrienden ontvangen. 
Wat hebben ze al fijn gespeeld in de klas! 
Welkom Linou, Stijn, Ellis, Mathieu, Louris, Felix, Emil, Tibe, Louise en Oliver. 
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Grootouderfeest 
Op donderdag 17 november nodigden de kleuters hun oma's en opa's uit
in de gemeentelijke sporthal van Opglabbeek. Nadat ze een kopje koffie
en een koekje aangeboden kregen, namen ze plaats in de sporthal om
hun kleinkinderen te bewonderen. Er werd gedanst en gesprongen.
Daarna was het de beurt aan de grootouders om samen met hun
kleinkind het bewegingsparcours af te leggen. Wat een blije gezichten
allemaal! 
Wat hebben onze kleuters geluk met zo'n lieve oma's en opa's!



Compostmeesters - juf Chris
In de herfst zoeken de vogeltjes naar lekker eten. Samen met de
compostmeesters, zorgden de kleuters van juf Chris dat de vogels in
verschillende tuinen lekkers vinden. Ze maakten een pindaslinger en een
voedselbol. Wat een concentratie! Nu kunnen de vogeltjes lekker smullen!

Nieuwe fietsen van de
fietsbieb
We kregen van de fietsbieb enkele fietsen en steps om op school te
gebruiken. Heerlijk om de kleuters te zien genieten! Hartelijk dank aan de
fietsbieb!



Sinterklaas op school 
Sinterklaas en zijn pieten hadden ons dit jaar goed aan het werk gezet.
Sint wist niet op welke manier hij naar school gebracht zou worden.
Daarom vroeg hij onze hulp. Iedere dag kregen we een brief in de
brievenbus. In deze brief stond een opdracht. Als we de opdracht goed
uitvoerden, kregen we de dag erna een tip over het voertuig waar Sint
zeker niet mee zou komen. We hebben gezongen, geknutseld, samen
gespeeld en uiteindelijk was het zover! Op vrijdag 2 december reed een
grote tractor de speelplaats op. Maar.... Sinterklaas zat er niet op! Het
waren enkel de pieten. Door de vele hobbels in de weg was Sint eraf
gestapt en kwam hij gelukkig even later te voet aan op de speelplaats. 
Als snel hoorden we dat er dit jaar enkel brave kinderen waren. Iedere
klas deed een optreden voor Sint en zijn pieten en alle kleuters kregen
dan ook een mooi speelgoedje van Sinterklaas. Wat een heerlijke dag was
dat! Dankjewel Sinterklaas en pieten om onze school te bezoeken!



Sinterklaas in de klas - juf
Nathalie/juf Marjanka 
Oh wat staat er nu in de kring? Een schoorsteen? Wat komt die hier nu
doen. Volgens sommigen zat de Sint erin verstopt, anderen herkenden het
vuur van bij oma en opa… We gingen samen brainstormen en de kleuters
wisten al heel veel over de sint. Zo heeft Sint een mijter op zijn hoofd en
als wij onze schoen zetten met een wortel erbij, krijgen wij heel veel
snoepjes. Op 6 december vertrekt hij terug naar Spanje, maar eerst
bracht hij een bezoek aan onze school met een tractor en kregen wij in
onze klas enkele nieuwe speelgoedjes: een knikkerbaan, een
poppenstoeltje en ja … ook een tractor. Dat was een fijne tijd, maar nu
moeten wij weer een jaartje wachten… 



Sinterklaas in de klas - juf
Kathleen 
Sinterklaas is een leuke en gezellige periode in de kleuterklas. Naar
aanleiding van het prentenboek 'SOS stoomboot' gingen de kinderen op
zoek naar de ontbrekende schroef van de boot en knutselden ze zelf een
heuse stoomboot in elkaar. 
Er werd naar hartenlust geschilderd, geknutseld en getekend zodat hij
zeker onze school niet voorbij zou rijden en zou komen kijken naar onze
dans 'De pietengymnastiek'. 



Kerst in de klas - juf Claudia
Nu de Sint weer vertrokken is, wordt het tijd dat de klas een kerstsfeertje
krijgt. Daarom schilderen we kerstbomen op het raam. Iedere kleuter
krijgt zijn eigen ruimte om zijn creativiteit te laten spreken. Wat een leuke,
nieuwe ervaring en wat een prachtig kersttafereel!
Ook werd er in de klas een kerstboom gezet. Dit jaar werd hij door de
kleuters zelf gemaakt. Eerst hebben we hem beschilderd, daarna lampjes
erin gehangen en natuurlijk moesten er ook nog ballen in. Om hem
helemaal af te werken hebben we er nog een mooie ster op gezet. Wat
zijn we trots op het eindresultaat! 

Techniek - juf Claudia
“Juf, mogen we gaan werken?” Met deze zin beginnen de kleuters
tegenwoordig hun dag. Met werken bedoelen ze hier timmeren en zagen!
Planken aan mekaar proberen te maken, stukjes afzagen, elkaar helpen…
Echte vakmensen in spe!



Mijn familie - juf Greet
Bij de jongste kleuters werd er een klasboek gemaakt. 
Alle kleuters mochten op een brief, 
door middel van knip-, plak- en tekenwerk, 
iets over zichzelf en hun familie vertellen. 
De vriendjes konden in de leeshoek, 
alleen of met de juf, in het boek lezen 
om meer over hun klasgenootjes 
te weten te komen. Natuurlijk gingen ze 
ook op zoek naar hun eigen foto' s.

Kerstboom in de turnzaal
Op een ochtend was Janee, de klaspop van de turnzaal, niet zo gelukkig.
'Wat is er?' vroegen de kinderen. Janee was verdrietig want in alle klassen
stonden mooi versierde kerstbomen en in de turnzaal was er geen boom
te bespeuren. Samen met de juf deden de kleuters een estafette, om zo
een prachtige boom te maken voor Janee... Wat was Janee gelukkig. Tot
slot deden we nog wat kerstyoga. 



Kerstsfeer in de klas - juf Chris
In de klas van juf Chris hing de laatste weken een gezellige kerstsfeer. De
kinderen mochten samen de boom versieren, ze zongen liedjes en hebben
het kerstverhaal zelf beleefd. Wat een warme tijd!



Kerstviering
Na 2 jaren wachten, mocht onze traditionele kerstviering in de kerk dit
jaar weer plaatsvinden. 
Onze 5-jarige kleuters trakteerden jong en oud op een kerstspel met
beeld en muziek. 
Allemaal hadden ze een rol: meespelen met het toneel of zingen in het
zangkoor. Uitgedost als Jozef en Maria, engeltjes, keizer Augustus,
herders, herbergiers, de 3 koningen... speelden ze hun rol met glans.
Tussen de verschillende stukken van het toneeltje zong het zangkoor
liedjes als 'kling klokje', 'lief lief lammetje', 'daar kwamen 3 koningen' en
'tsjok tsjok tsjok liep het ezeltje'. 
Het was een leuke afsluiter van het eerste trimester en een mooie manier
om samen naar kerstmis toe te leven. 

Op school werden de feesttafels mooi versierd en werden alle kleuters
getrakteerd op cake en chocomelk. We genoten van het gezellig
samenzijn. 



Grapige uitspraken 26/12-8/1/2023 - kerstvakantie
12/01 - nieuwjaarsdrink 
26/01 - opendeur nieuwe
kleuters
30/01 - rollebolle 4-&5-jarigen
8/02 - pedagogische studiedag
15/02 - carnavalstoet 
17/02 - afhalen pizza's
20/02-26/02 - krokusvakantie

 
Rollebolle - maandag 30 januari

Nieuwjaarsdrink - donderdag 12 januari

Pizzaverkoop

Foto's bijbestellen

Op tijd in de klas

Op maandag 30 januari mogen de 4- en
5- jarige kleuters gaan rollebollen in de
sporthal van Opglabbeek. Op deze
voormiddag gaan ze klimmen,
klauteren en springen. Ook fietsen en
andere motorische vaardigheden
worden hier geoefend. Het wordt vast
en zeker een leuke voormiddag!

Op donderdag 12 januari willen we samen met alle
ouders en grootouders klinken op het nieuwe jaar.
Vanaf 14.45 uur zijn jullie allemaal welkom op onze
speelplaats voor een drankje en een klein optreden.  

In februari zullen we terug pizza's verkopen t.v.v. de
school. De bestellijsten zullen na de kerstvakantie
meegegeven worden. Op vrijdag 17 februari mogen
jullie de bestelde pizza's komen afhalen op school.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. De
opbrengst zal onze kleuters ten goede komen. 

Indien jullie nog graag foto's bestellen kan dit nog van
maandag 19 december tot en met zondag 9 januari.
De foto's zullen eind januari geleverd worden.

Een lesdag in de kleuterschool start ’s morgens
meestal met een ontmoetingsmoment.
Kinderen hebben dan vaak veel te vertellen.
Klasactiviteiten worden besproken en de dagstructuur
wordt vastgelegd.
Kleuters die laattijdig op school komen, missen dit
belangrijk moment.
Mogen we vragen de kleuters tijdig naar school te
brengen?

Nuttige informatieWordt verwacht...

We wensen

iedereen 

prettige

feestdagen en een

fantastisch 2023!


