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Nieuwe kleuters
Na de paasvakantie stapten 5 nieuwe kleuters in en na Hemelvaart
mochten we nog eens 4 vrienden verwelkomen. Welkom Finn, Lewis,
Thibeau, Boris, Wouter, Ellis, Amélie, Jade en Mathis !



Bijen op bezoek
Op een gegeven moment in april waren we fijn aan het spelen buiten.
Plots kwam een zwerm bijen aangevlogen. Ze vonden het wel fijn in de
boom aan onze speelplaats, maar veilig was dit toch niet voor onze
kleuters. Gelukkig konden we rekenen op imker Jannick. Hij kwam de
bijen halen om hen een nieuwe thuis te geven. Bedankt imker Jannick!

Verkeer - juf Chris
We leerden een heleboel over het verkeer in de klas. Wat was het fijn om
te fietsen op de speelplaats en het parcours te volgen. Een poetsbeurt
voor onze fietsen mocht natuurlijk niet ontbreken!
Wanneer de politie op bezoek kwam voor onze oudste kleuters, mochten
wij ook even op de foto. Dat was een beleving. 



Thema boerderij - juf Chris
Tijdens het thema 'boerderij' hebben we veschillende bezoekjes gebracht.
Zo mochten we naar de schapen en bomen gaan kijken bij de oma van
Melita. Daarna brachten we een bezoek aan boerderij Casters. Als kers op
de taart hadden we zelfs echte kuikentjes in onze klas! Wat hebben de
kleuters hiervan genoten! 

Vaderdag - 5j. kleuters
De juffen van de oudste kleuters hebben naar aanleiding van vaderdag
papa’s uitgenodigd om over hun beroep of hobby te komen vertellen.
Zo kwamen we veel te weten over slangen, tuinieren, meten, vissen,
boksen, verschillende soorten sporten…
De brandweer en politie brachten veel materialen mee waardoor het een
echte leerrijke beleving werd voor de kleuters.
Zelfs beroepen als advocaat, soldaat of winkelbediende werden boeiend
uitgelegd.
Een dikke dankjewel aan al deze papa’s!



Thema boerderij - 2,5&3-j.
Op woensdag 18 mei gingen we met de 2,5- en 3-jarige kleuters naar de
boerderij van Casters. Er was vanalles te zien: koeien, kalfjes, honden en
katten, maar ook de tractors en andere grote machines trokken onze
aandacht. We namen een kijkje in de stallen; waar wonen de koeien, wat
eten ze, waar slapen de kalfjes? En gaan de koeien ook op het toilet? J
 De koeien worden gemolken door een melkrobot, ook daar gingen we
eens piepen… maar wel heel stilletjes, we mochten de koeien niet bang
maken.
 Tot slot kregen we allemaal een beker verse melk, mmmm… lekker!! 

Vaderdag- juf Chris
Op zondag 12 juni stonden onze papa's centraal. We hebben hem dan ook
goed in de watten gelegd. Maar vooraleer het zover was, wilden we heel
wat te weten komen over onze papa's. Welk beroep doen ze? Dat wilden
we ook wel een proberen. Van computerpapa tot timmerman... we
speelden het allemaal na. En net zoals de papa's zonder baard, hebben
we geëxperimenteerd met scheerschuim. 



Zomerpicknick - 2,5&3-jarigen
De kleuters hebben al vaker buiten van een tussendoortje gesmuld en
ook tijdens de middagpauze worden de boterhammen ( bij goed weer )
aan de tafel buiten opgegeten.
Maar een echte zomerpicknick in de bloemenweide, dat was een nieuwe
ervaring.
Ook al zaten er enkele kriebeldiertjes in het gras en kwamen er bijtjes
voorbij vliegen, het was superleuk.
Daarna nog even van het heuveltje rennen… en dan terug naar school.
Buiten smaakt het eten altijd een beetje beter!



Voertuigen en verkeer - juf
Claudia
Tijdens het thema voertuigen en verkeer hebben de kleuters van juf
Claudia onderzocht welke voertuigen er allemaal bestaan. Vrachtwagens,
auto’s, fietsen, vliegtuigen, tractors, treinen en nog veel meer. In de klas
werd er een racebaan gemaakt d.m.v. het oefenen van de liggende acht,
voor de treinen werd een heel sporennetwerk aangelegd, ze hebben zelf
een fietsparcours afgelegd en nog veel meer. Daarna zijn ze de straat op
getrokken om te turven welke voertuigen daar passeerden. Dit werd
keurig genoteerd en uitvoerig geteld. Het leuke was het toeteren en
wuiven van bestuurders. Hieronder zijn enkele sfeerbeelden.



Schaatsen - 4-&5-jarigen
Onze vier- en vijfjarigen gingen in de maand mei op uitstap naar de
Schaverdijn in Hasselt. De kinderen kregen de kans om op een speelse en
recreatieve manier kennis te maken met het bewegen op ijs.

De tandarts - 4-jarigen
Spelenderwijs hebben we onze vierjarigen een beetje vertrouwd gemaakt
met een bezoekje aan de tandarts. Een keertje op en neer in de
behandelstoel, kijken naar het spiegeltje, voorzichtig voelen aan het
blazertje en stofzuigertje… het was een boeiende en leerrijke uitstap!



Afscheid van de kleuterschool 
Op woensdag 29 juni namen onze oudste vrienden afscheid van de
kleuterschool. Ze kregen hun diploma, dansten op een tof lied en iedereen
dronk een verfrissend drankje. Alle kleuters slaagden met de grootste
onderscheiding. Een dikke proficiat en veel succes in het eerste leerjaar!

Op bezoek in het eerste
leerjaar - 5j. 
Op maandag 20 juni brachten onze 5-jarige kleuters een bezoek aan het
eerste leerjaar. Na het zingen van een liedje, stonden hup en aap hen op
te wachten aan de poort. Samen wandelden ze langs een lange haag
naar de lagere school. Hun meter en peter van het vijfde leerjaar stond
hen al op te wachten. Zij zullen hen begeleiden tijdens hun eerste
schooljaar in de lagere school. Eenmaal in het eerste aangekomen,
kregen ze een bankje toegewezen, mochten ze naar het digitale bord
kijken, staken ze hun vinger op... Het was een toffe middag! De kleuters
kijken alvast uit naar 1 septembet!



Grapige uitspraken 

Wordt verwacht..

Vanaf woensdag 31 augustus 2022 is het aangepaste schoolreglement beschikbaar op de
vernieuwde website van onze school. Neem zeker een kijkje! OPGELET: De foto's zullen van
de oude website verdwijnen. Wie deze graag wilt bewaren, kan ze best downloaden voor
augustus. 

De twee facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2022-2023 werden binnen de
schoolraad besproken en goedgekeurd. Op vrijdag 14 oktober 2022 en maandag 8 mei
2023  is de school gesloten! Op maandag 26 september 2022 en op woensdag 8 februari
2023 is er pedagogische studiedag voor de leerkrachten. De kleuters hebben dan ook een
dagje vrij.

klasverdelingen volgend schooljaar:

Informatieavonden schooljaar '22-'23

      5-jarigen: juf Christel Verslegers en juf Kim Rutten
      5-jarigen: juf Nancy Schreurs
      4-jarigen: juf Claudia Paredis
      4-jarigen: juf Kathleen Bouchet
      3-jarigen: juf Nathalie Herbots en juf Marjanka Bienens
      3-jarigen: juf Greet Wevers
      2,5- en 3-jarigen: juf Chris Vandenborn
      2,5-jarigen: juf An Schobben

      In ons schoolreglement vindt u een volledig overzicht van het personeel van onze school.

      5-jarigen: dinsdag 13 september 2022
      4- jarigen: maandag 5 september 2022
      2,5- & 3-jarigen: dinsdag 6 september 2022

Nuttige informatie

30/6 - 11.55  uur start zomervakantie
1/7-31/8 - zomervakantie

 


