van maandag, 22 februari 2021 t.e.m. vrijdag, 26 februari 2021
 Op woensdag voorlopig geen fruitdag met fruitmoeders, -vaders die fruit schillen.
We eten een stukje fruit, groente of een boterhammetje tijdens de speeltijd (geen koek op woensdag).
1ste kleuterklas a (juf Diane & juf Lotte)

Thema: “Thema loze week”

Deze week werken we zonder thema.
Hierbij is het de bedoeling dat de juf veel kan observeren en kan meespelen in de verschillende hoeken.
Natuurlijk worden er elke dag heel wat activiteiten gedaan, maar niet echt in een thema. Zo krijgt de juf ook tijd om de
talenten en de interesses van de kleuters na te gaan.
En zo kan de juf onze nieuwe kleuters wat extra aandacht geven, zodat ze zich snel thuis voelen in ons klasje.
Dinsdag, 23 februari 2021 is juf Diane aanwezig in de klas.

1ste kleuterklas b (juf Leen & juf Lotte )

Thema: “Ervaren van het prentenboek “Kikker en de horizon”

We ervaren het prentenboek “Kikker en de horizon” van Max Velthuijs
Jules wacht ons op om naar onze verhalen te vertellen want we hebben elkaar tijdens de vakantie gemist.
Net als “Rat” uit het prentenboek staan wij op de berg en luisteren en kijken wij naar het verhaal ”Kikker en de
horizon”. Ook wij gaan deze week onze horizon verbreden en dus genieten van het ons verdiepen in nieuwe
dingen. We wisten dat er een nieuwe, grote deur in onze klas kwam en die kunnen we echt al bewonderen! In
afwachting onze klas helemaal terug in orde is, dompelen wij ons onder in een wereld met “nieuw” speelgoed en
ook in de snoezel- en sherborneruimte.
Het mooie weer lokt ons ook naar buiten en hier kan het verhaal “Kikker en de horizon” tot leven komen.
Meebrengen:
*Op dinsdag een extra boterham in een doosje (met naam op) want dan trekken we naar buiten en van onze wandeling krijgen we, net als Rat
en kikker, honger. Alvast bedank!

2de kleuterklas (juf Gerda & juf Lotte)
Juf Gerda is vandaag afwezig wegens ziekte. Juf Helen (stagiaire) begeleidt de klasgroep.

3de kleuterklas (juf Ann & juf Cora)

Thema: “Max en de toverstenen”

Vanuit het verhaal "Max en de toverstenen" vertrekken we deze week met weer een nieuw thema.
Met het mooie weer, gaan we ook heel wat activiteiten buiten organiseren.
We gaan bij de berg zelf stenen zoeken, om deze stenen later in de klas te gebruiken voor allerlei spelletjes, knutselwerkjes,
bouwen in de zandbak,...!
We maken buiten ook een activiteitenomloop, waar de kleuters verschillende opdrachten kunnen vervullen.
Er zijn heel wat opdrachten i.v.m. tellen, een werpspel, mandala's en taarten versieren in de zandbak, vormen naleggen met
steentjes,... .
Wasstraat: ’s Morgens bij aankomst de handjes wassen met koud water is echt niet aangenaam. Daarom staat de juf klaar met een spuitbus
en lauw zeepwater. Ze geeft een “pufje” op de handjes, de kleuters wrijven goed en drogen de handen af met een papieren doekje. In de
klas gekomen worden de handen opnieuw gewassen. Wanneer kleuters handschoenen dragen, hoeft het wassen bij aankomst niet.
Dankuwel voor uw medewerking!

Zaterdag, 27 februari en zondag, 28 februari:
Afhalen bestelling van pizza- en lasagneverkoop (oudercomité).
U wordt nog geïnformeerd hoe en waar. Alvast veel dank voor de talrijke bestellingen!
Vrijdag, 19 maart ’21: facultatieve dag vrijaf
Vermoedelijk hebt u al gemerkt dat er in de kleuterschool renovatiewerken aan de gang zijn. De ramen in
de 1ste kleuterklas b (juf Leen en juf Lotte) worden vervangen. Het middelste raam maakt plaats voor een
buitendeur zodat de kleuters ook rechtstreeks naar het voortuintje kunnen om te spelen. We voorzien
natuurlijk nog een omheining zodat alles veilig blijft.
De buitendeuren van de kleuterschool en van het bureel en secretariaat worden eveneens vervangen. De
uiteindelijke afwerking binnen(aluminium afkasting) is gepland om over een 4-tal weken te worden
uitgevoerd.

1ste kleuterklas a en b

We starten in de turnzaal met een winterse ochtendgymnastiek.
Al lopend, springend en dansend zorgen we ervoor dat we het lekker warm krijgen.
Verder gaan we deze week samen met Jules trekken, duwen, heffen,…

2de en 3de kleuterklas

We starten in de turnzaal met een winterse ochtendgymnastiek.
Al lopend,springend en dansend zorgen we ervoor dat we het lekker warm krijgen.
Verder gaan we deze week trekken, duwen, heffen,…
U kan deze nieuwsbrief ook op de website van de school vinden en op Gimme.

