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BROEDERLIJK DELEN 2018
Elk jaar zet ‘Broederlijk Delen’ een
ontwikkelingsland in de kijker.
Dit jaar maakten onze kleuters kennis
met Conrad uit het Afrikaanse Oeganda.
Met verhalen en foto’s brachten we onze
kleuters in contact met andere culturen.
Deze lessen zijn ideale momenten om te
werken aan de vriendschap binnen de
eigen klasgroep en aan solidariteit met
het arme zuiden.

SOBERE MAALTIJD
Om ons een beetje in te leven in de situatie van Conrad en als teken van solidariteit
met de derde wereld, hielden we op woensdag 21 maart een sobere maaltijd. Samen
met de kleuterleidsters werd er een lekker broodje gegeten en een glas water
gedronken. Eenvoudig maar heel gezellig!
De bijdrage voor deze maaltijd (1,5 €) werd verzameld in een spaardoosje en wordt
samen met het reeds gespaarde geld aan het project van ‘Broederlijk Delen’
geschonken.

De opbrengst van deze actie bedraagt 331,31 euro
waarvoor we onze ouders danken!

Paaseitjes rapen met de paashaas
Op woensdag 28 maart liep er een heel grote paashaas rond op onze school. Overal
had hij eitjes gelegd. Onze kleuters wisten niet waar eerst beginnen.
Kruiwagentjes en mandjes werden gevuld met gekookte en chocoladen eitjes. En bij
al dat lekkers hoorde natuurlijk ook een warme knuffel van de paashaas.
Enkele kleuters durfden aan het staartje van de paashaas voelen. En ja hoor, het was
de echte!
In de klas werd het feest verdergezet met een lekker broodje, een eitje en een beker
chocomelk.
Een voormiddag om nooit meer te vergeten!

We danken de ouderraad voor de organisatie, de hulp en de financiële
steun bij deze paaseierenraap!

Kunst met de grote K van Kleuterschool
Bij de 2,5- en 3-jarige kleuters werd er rond het thema kunst gewerkt.
Naar het voorbeeld van enkele grote kunstenaars als Mondriaan, Kandinsky, Yayoi
Kusama, Keith Haring, … werd er uitgebreid geëxperimenteerd met verf, penseel,
klei en papier.
Kleuren leren kennen, fijne en grovere bewegingen met de penseel, knippen en
plakken: allemaal belangrijke oefeningen die onze kleuters nodig hebben om te
ontwikkelen.
Op maandag 12 maart hielden onze kleuters een heuse tentoonstelling. Fier toonden
ze hun ‘kunstwerkjes’ aan ouders en grootouders.

Van schrijfdansen naar schrijven
In de kleuterschool wordt het
schrijven op een speelse manier
voorbereid.
Vanuit hun natuurlijke
bewegingen, met hun eigen
zwier en zwaai, oefenen de
kinderen hun grove en fijne
motoriek.
Met zeer verschillende
materialen zoals lijm,
scheerschuim, verf, wascokrijtjes,
krijtjes en stiften wordt de
schrijfmotoriek ontwikkeld.

Op muziek, in de lucht, op het bord, in de
turnzaal … wordt aan schrijfdans gedaan.
Wat bij de allerjongsten nog ‘schrijbelen’
is, wordt bij de vierjarigen
‘schrijftekenen’.
Op deze manier ontdekken onze kleuters
spelenderwijs hun dominante linker- of
rechterkant.
In de laatste kleuterklas wordt dit proces
nog verdergezet, zodat op het einde van
de kleuterschool alle motorische
vaardigheden aanwezig zijn om met het
echte schrijven te beginnen.

Nieuw leven bij de 5-jarige kleuters
In de klas van juf Nancy mochten de kinderen
kuikentjes verzorgen.
Er werd een hok gebouwd en er werd een
verzorgingsschema opgesteld.
Elke dag was er iemand verantwoordelijk.
Er werd afgesproken wie de kuikentjes eten
mocht geven en wie het hok moest zuiver maken.
En iedereen wilde de kuikentjes wel eens knuffelen.
Het verzorgen van dieren kan heel rustgevend zijn
voor kleuters.

Jeugdboekenmaand – Thema: “Eureka! Wetenschap en Techniek”
Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand kwamen de
leerlingen van de lagere school voorlezen bij al onze
kleuters.
Met een zelf gekozen voorleesboek wisten ze onze kleuters
te boeien. Natuurlijk bleef er ook nog wat tijd over om een
spelletje te spelen. Een leuke ervaring voor groot en klein.

Techniek in de kleuterschool
In het bedrijfsleven is er een groot tekort aan goed opgeleid technisch personeel.
Daarom zet het basisonderwijs de laatste jaren veel sterker in op techniek. Ook in
onze school worden kleuters geprikkeld om hun technische talenten te ontwikkelen.
Strategieën opzetten om
machines te bedienen,
vrachten te verplaatsen
en een ‘bouwproject’ te realiseren.

Met diverse materialen een ‘bouwsel’ maken.
Bij deze activiteiten moet je kunnen samenwerken
en probleemoplossend denken.

Met steun van onze ouderraad
Al vele jaren kunnen we rekenen op de steun van onze ouderraad. Steeds staan ze
klaar om ons te helpen bij activiteiten of projecten die we in onze kleuterschool
organiseren.
Elk jaar geven ze ons ook een financieel duwtje in de rug. Zo kochten ze voor onze
jongste kleuters de gloednieuwe methode ‘Dag Jules!’ aan.
Naast klaspop ‘Jules’ kunnen onze leerkrachten nu gebruik maken van nieuwe
werkmappen met aangepaste activiteiten, hypermooie vertel- en doeplaten en cd’s.
‘Jules’ leert onze 2,5- en 3-jarige kleuters nieuwe woorden. Hij leert hen ook tellen
en nadenken.
Dank je wel ouderraad!

Veiligheid op school
Veiligheid is onze eerste prioriteit.
Kinderen zijn van nature
avontuurlijk en zijn soms
onvoorspelbaar!
Beste ouders en grootouders,
doe daarom de poorten altijd dicht
en vergrendel ze wanneer je het
schoolterrein betreedt of verlaat.

Wordt verwacht:
maandag 16 april
woensdag 18/19 april
maandag 23 april
zondag 29 april
maandag 30 april
dinsdag 1 mei
woensdag 2 mei
zaterdag 5 mei
donderdag 10 mei
vrijdag 11 mei
zondag 13 mei
maandag 14 mei
maandag 21 mei
dinsdag 22 mei
vrijdag 1 juni
vrijdag 8 juni
zondag 10 juni
woensdag 13 juni
maandag 18 juni
vrijdag 22 juni
woensdag 27 juni

instap nieuwe kleuters
theatervoorstelling 2,5- t.e.m. 5-jarigen
kleutersportdag ‘Doe maar mee’ i.s.m. de gemeente
Eerste Communie
facultatieve verlofdag, geen school
Feest van de arbeid, geen school
opendeur nieuwe kleuters instap 14 mei
Heilig Vormsel zesde leerjaar
Hemelvaartsdag, geen school
brugdag, geen school
moederdag
instap nieuwe kleuters
pinkstermaandag, geen school
infoavond 5-jarige kleuters → 1ste leerjaar
schoolreis ‘Pretland’ – alle kleuters
Pré Summer Quiz kleuterschool
vaderdag
opendeur nieuwe kleuters instap 3 september
feestelijk onthaal 3de kleuterklas in het 1ste leerjaar
frietjesdag
afscheid derde kleuterklas

De paasvakantie duurt
van maandag 2 april 2018
tot en met zondag 15 april 2018
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