Kleuterkrant maart – april 2019

BROEDERLIJK DELEN 2019
Elk jaar zet ‘Broederlijk Delen’
een ontwikkelingsland in de kijker.
De oudste kleuters vertrokken in
de klas met het vliegtuig naar
Guatemala om er kennis te maken
met Kamila.
Met haar ouders, broers en zussen
leeft ze in een klein huisje. Ze eten
bijna elke dag tortilla’s met ei of
bonen.
Onze 5-jarige kleuters zamelden
niet alleen geld in. Ze tekenden
ook mooie wensen voor de mensen
uit Guatemala: een groot huis, een regenboog, veel hartjes en zelfs een hond en een
poes om mee te spelen.

SOLIDARITEIT MET HET ZUIDEN
Om ons een beetje in te leven in de situatie van Kamila en als teken van solidariteit
met de derde wereld, hielden we op woensdag 27 maart een sobere maaltijd. Er werd
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 301 €
waarvoor we onze ouders danken!

Paashaas brengt bezoekje aan de kleuterschool
Op woensdag 3 april kregen onze kleuters heel speciaal bezoek. Overal had de
paashaas eitjes gelegd. Onze kleuters wisten niet waar ze eerst moesten kijken.
Kruiwagentjes, mandjes en winkelwagentjes werden gevuld met paaseitjes.
Een knuffel van de lieve paashaas hoorde er natuurlijk ook bij. Enkele stoere kleuters
durfden zelfs aan zijn staartje te voelen.
In de klas werd het feest verdergezet met een gekookt eitje, een broodje en een beker
chocomelk.
Een bezoekje dat onze leerlingen niet vlug zullen vergeten!

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

Activiteiten in de klas
Experimenteren met linten, touwen en verf
In de klas van juf Claudia mochten
de kleuters hun creativiteit de vrije
loop laten.
Binnen het thema ‘Linten en touwen’
werden de vaardigheden samenwerken
en communiceren letterlijk en
figuurlijk in de verf gezet.
De kleuters moesten overleggen hoe
ze de kwast in de verf konden dippen
en hoe het kunstwerk er moest uitzien.
Een uitdagende activiteit met
verrassende resultaten.
Lente opruim
Ook in de kleuterschool komen
milieuthema’s aan bod.
Spelenderwijs leerden de 3-jarige
kleuters eerst speelgoed sorteren
en ordenen.
Deze vaardigheden werden dan
ook toegepast bij het sorteren
van afval.
Helemaal spannend werd het toen
de borstelmachine van de
gemeente alle afval kwam
opzuigen.
Opgeruimd staat netjes!
Juf Marleen van het 1ste leerjaar op bezoek in de laatste kleuterklas
Op 11 maart bracht juf Marleen van
het eerste leerjaar een bezoek aan
klas van juf Nancy.
Ze vertelde het verhaal ‘Een geheim
in een doos’. En wie zat er in de
geheimzinnige doos? Hup, de kangoeroe,
die samen met de vijfjarige kleuters de
overstap naar het eerste leerjaar zal
maken.
De komende maanden zullen de oudste
kleuters met kleine stapjes hun nieuwe
leeromgeving leren kennen.

Wordt verwacht:
maandag 22 april
dinsdag 23 april
maandag 29 april
woensdag 1 mei
dinsdag 7 mei
zaterdag 11 mei
zondag 12 mei
woensdag 15 mei
vrijdag 17 mei
zondag 19 mei
maandag 20 mei
dinsdag 21 mei
vrijdag 24 mei
zondag 26 mei
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
maandag 3 juni
zondag 9 juni
maandag 10 juni
woensdag 12 juni
maandag 17 juni
vrijdag 21 juni
woensdag 26 juni

paasmaandag, geen school
instap nieuwe kleuters
kleutersportdag ‘Doe maar mee’ i.s.m. de gemeente
Feest van de arbeid, geen school
theatervoorstelling 2,5- en 3-jarigen
schoolfeest
moederdag
opendeur nieuwe kleuters instap Hemelvaart
schaatsinitiatie ‘IJsparadijs’ 4- en 5-jarigen
Eerste Communie
facultatieve verlofdag
infoavond 5-jarige kleuters → 1ste leerjaar
schoolreis ‘Pretland’ – alle kleuters
Heilig Vormsel zesde leerjaar
Hemelvaartsdag, geen school
brugdag, geen school
instap nieuwe kleuters
Pinksteren/vaderdag
pinkstermaandag, geen school
opendeur nieuwe kleuters instap 2 september
feestelijk onthaal 3de kleuterklas in het 1ste leerjaar
frietjesdag
afscheid derde kleuterklas

De paasvakantie duurt
van maandag 8 april 2019
tot en met maandag 22 april 2019

