Kleuterkrant april – mei – juni 2019

Het voorbije schooljaar hebben onze kleuters
veel geleerd.
Belangrijker nog was het welbevinden van
onze kinderen. Want alleen als dat goed zit,
kunnen ze stappen vooruit zetten.
De vakantie staat nu voor de deur. Onze kinderen
nemen even afscheid van hun vriendjes
en vriendinnetjes en … van de juf.
Onze oudste leerlingen zetten de grote stap naar
de lagere school.
We trekken naar vakantieoorden ver weg
of dichtbij.
En de mooie herinneringen … die nemen we mee!
In alle klasjes werd er gezellig naar de vakantie toegeleefd.

We danken alle kleuters, (groot)ouders en leerkrachten voor de fijne
samenwerking tijdens het voorbije schooljaar en wensen iedereen een
ontspannende vakantie!

Een terugblik op de voorbije maanden
Kleutersportdag ‘Doe maar mee’
Op 29 april trokken onze
kleuters naar de sporthal.
Onder begeleiding van onze
kleuterleidsters en enkele
ervaren monitoren werd er
intens gesport. In een tiental
speelleersituaties konden de
kleuters hun behendigheid,
evenwicht en snelheid uittesten.
Deze activiteit werd
georganiseerd in samenwerking
met de gemeentelijke sportdienst
waardoor we de kosten tot een
minimum konden beperken.
Schaatsinitiatie voor de 4- en 5-jarige kleuters
Op vrijdagnamiddag 17 mei
mochten onze 4- en 5-jarige
kleuters hun kunstjes tonen in
ijshal ‘De Schaverdijn’ in Hasselt.
De pret kon niet op.
Al glijdend en vallend werden de
beginselen van het schaatsen
aangeleerd door een team van
bekwame monitoren. Onze
ouderraad ondersteunt deze
activiteit waarvoor onze dank.

Nachtje slapen op school
In de klas van juf Claudia werd er
gewerkt rond het thema logeren
en slapen. De kleuters kwamen op
voorhand al eens in pyjama naar
school en de knuffel bracht een
bezoekje aan de nieuwe
slaapomgeving. Op de grote dag
verliep alles supergoed!
Een niet te vergeten ervaring.

5-jarige kleuters brengen bezoek aan ziekenhuis Maas en Kempen
De vijfjarige kleuters brachten een
bezoekje aan het ziekenhuis in Maaseik.
De rondleiding startte in
de spoedafdeling.
Bij één van onze kleuters werd een
gipsverband gelegd.
Nadien mochten ze een kijkje nemen
in de ziekenwagen.
Het was een hele belevenis voor onze
kinderen en de angst voor het
ziekenhuis in nu toch een beetje
weggenomen.
Project ‘Groene vingers’
Juf Greet startte vorig schooljaar het project ‘Groene vingers’ op. Kleuters uit elke
klas mogen kennismaken met de schooltuin. De Landelijke Gilden ondersteunde dit
project met een zaaipakket en een financiële bijdrage waarmee plantjes konden
worden aangekocht.
De kleuters leerden composteren en al vlug ontdekten ze dat er heel veel kleine
kriebeldiertjes wonen in zo’n compostbak.
Klusopa Jan installeerde een regenton.
Met bloemen, insectenpotjes en twee insectenhotels werden bijen en vlinders
gelokt voor een goede bestuiving.
De oogst was geweldig. De aardbeien en de salade waren van topkwaliteit.

Kleuterschool viert feest met ‘Wally’
Al weken waren onze kleuters op zoek naar Wally. Op woensdag 15 mei werd Wally
eindelijk gevonden. Onder luid applaus werd Wally door de politie binnengebracht in
onze school.
Ouders en grootouders keken bewonderend naar de optredens van hun kinderen en
kleinkinderen.

In elke klas zat er een
nep-Wally. Maxime en
Charisa wisten ze
gemakkelijk te
ontmaskeren.

Al dansend gingen onze kleuters
op zoek naar Wally. Het publiek
genoot met volle teugen van de
prachtige optredens.

Onze kleuters dankten ouders,
grootouders en sympathisanten op
de tonen van ‘Feest’.
Wally werd gevonden en iedereen
kon met een gerust hart naar huis.

Op schoolreis
Op vrijdag 24 mei vertrokken al
onze kleuters op schoolreis
naar ‘Pretland’ in Hasselt.
Heel spannend want voor sommigen
was het hun eerste reis met de bus.
Onze jongste kleuters konden
hun hartje ophalen in een aangepaste
speelzone met ballenbad en
bouwblokken.
Onze stoerdere jongens en meisjes
konden zich uitleven op de klimrekken,
glijbanen en springkastelen.
Dolle pret voor iedereen dus!
Bezoek aan de Pacha’s Hoeve
Onze vierjarigen maakten een
superleuke uitstap naar de “Pacha’s
Hoeve”.
Na een boeiende rondleiding in de
stallen van de manege, mochten ze
de pony’s borstelen en de hoeven
zuiver maken.
En of ze het leuk vonden
( zowel de pony’s als de kinderen)!
Tot slot werden ze nog getrakteerd
op een ritje op de pony’s.
Het werd een onvergetelijk dagje. Dankjewel, mensen van de “Pacha’s Hoeve”.
Frietjesdag voor alle kleuters
Naar jaarlijkse gewoonte trakteert
de ouderraad alle kinderen van
de kleuter- en lagere school op een
lekker bakje friet met frikandel.
Om duimen en vingers van af te likken!

Dank je wel ouderraad voor
jullie hulp en financiële steun
in het voorbije schooljaar!

Op naar het eerste leerjaar
Op maandag 17 juni werden onze vijfjarige kleuters feestelijk afgehaald door
peters en meters van de lagere school.
Dit was het laatste stapje in een zevendelig kennismakingstraject met de lagere
school.
Hup, Aap en Zoem vergezelden onze kleuters naar het eerste leerjaar.
Een lange haag van ouders, grootouders en heel veel vriendjes en vriendinnetjes
leidde hen naar hun nieuwe klasje.
Voor onze oudste kleuters kan het niet snel genoeg 2 september zijn.

Op woensdag 26 juni had de plechtige overhandiging van het ‘diploma van de
kleuterschool’ plaats. Alle ouders waren uitgenodigd om deze plechtigheid bij te
wonen.
Het werd een heel gezellige namiddag.

Wij wensen alle kleuters en hun fiere ouders veel succes in het eerste
leerjaar van de lagere school!

Goed om te weten!
* Op 30 augustus 2019 is de aangepaste infobrochure en het schoolreglement
beschikbaar op de website van onze school.
* De twee facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2019-2020 werden binnen
de schoolraad besproken en goedgekeurd.
Op vrijdag 11 oktober 2019 en maandag 11 mei 2020 is de school gesloten!
* De zomervakantie duurt van maandag 1 juli 2019 tot en met
zaterdag 31 augustus 2019.
* De klasverdelingen voor het schooljaar 2019-2020:
5-jarigen:

juf Christel Verslegers en juf Kim Rutten
juf Nancy Schreurs

4-jarigen:

juf Kathleen Bouchet
juf Claudia Paredis

3-jarigen:

juf Greet Wevers
juf Nathalie Herbots en juf An Schobben

2,5-jarigen:

juf Chris Vandenborn

In onze infobrochure vindt u een volledig overzicht van het personeel van onze
school.
* Informatieavonden voor het schooljaar 2019-2020
4-jarigen
2,5- en 3-jarigen
5-jarigen

dinsdag 10 september 2019
donderdag 12 september 2019
donderdag 19 september 2019

We wensen iedereen een deugddoende vakantie!!!

