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D e kerstverlichting brengt sfeer 
en gezelligheid in onze huizen, 

onze straten. In deze donkerste tijd van 
het jaar kijken we uit naar knusse  
momenten in familiekring. En toch is dit 

wat voor velen soms niet mogelijk is. De 
vluchtelingenstroom die Europa wel lijkt 

te overspoelen laat weinigen onbewogen. 
Hallucinante beelden van aangespoelde 

verdronken kleuters, volgepakte treinen, 
lange wachtrijen, een park vol tenten. 
Het roept het beste en het slechtste in 

ons wakker. Gevoelens van empathie en 
verontwaardiging om wat deze mensen 

overkomt maar soms tast de vluchteling 
ook de grenzen van onze solidariteit af. 
Als school kunnen we hiervoor ook niet 

blind zijn. Het beste dat een school kan 
doen is wat het onderwijs het best kan: 

kinderen passend onthalen en begeleiden 
op school. Wat kwetsbaar en klein in onze  
wereld aankomt verdient onze bijzondere 

zorg. Alvast is dat de diepere betekenis 
van het feest van Kerstmis dat eraan 

komt. 2000 jaar geleden was dat zo, 
maar nu ook brandend actueel.  
Johan Bombeke.  

KLEURPLAAT 



Een ‘sintspel’… gekregen van de Sint!!!        

Dat moeten we zeker eens spelen!! 

Op een dag, eind oktober, kregen we zomaar 
een cadeau van de Sint. 

Eigenlijk was het niet zooooomaar… 
We kregen het omdat we zo goed kunnen op-

ruimen op de speelplaats en omdat we het 
ook aan de Zwarte Pieten hadden geleerd. 

Het was een heel leuk spel dat we met alle 
kleuters op de speelplaats kunnen spelen. 

Uit de grote jute zak mochten we een kaartje 
trekken met een speelgoedje op. Die prent 

mochten we dan gaan zoeken…ergens op de 
speelplaats. Maar ja, wij zijn hele flinke zoe-

kers, dus die kaarten werden snel gevonden! 
Leuke opdrachten hingen er daar omhoog en 

als we die flink uitvoerden mochten we een 

sticker kleven op de ‘PIETENKAART’. 
En als kers op de taart…als heel de 

‘PIETENKAART’ vol was….kregen we letter-
koekjes!!!!!  mmmm…..smullen maar!!! 

De Nijntjes van 1B en juf Nancy 
 

TE NOTEREN DATA: 
 

OPENDEURDAG: donderdag 14 januari 2016 te 9.00 uur (Kluisberg 1—Lede) 
INFO-AVOND: donderdag 14 januari 2016 te 20.00 uur (Kluisberg 1—Lede) 

EETFESTIJN: zondag 28 februari 2016 
SCHOOLFEEST KLUISBERG: zaterdag 21 mei 2016 

SCHOOLFEEST OVERIMPE: zondag 5 juni 2016 
SCHOOLFEEST HEIPLAS: zaterdag 11 juni 2016 



Iedereen maakt elke dag honderden keuzes.  Om hoe laat sta ik op, wat trek ik aan, wat 

koop ik, wat eet ik, naar welke tv-programma's kijk ik?  
Maar iedereen maakt ook wel eens een belangrijke keuze: welke job kies ik, waar ga ik wo-

nen, met wie ga ik leven? 
Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren kiezen, want kiezen is een vaardigheid. 
Om goed te kunnen kiezen moet je 

jezelf kennen 
zonder oogkleppen naar de wereld kijken 

het kiezen kunnen plannen en sturen 
De school hecht veel belang aan leren kiezen. Kiezen kan je leren door 
goede en foute keuzes te maken. 

Jezelf kennen: 
Wie ben ik?  Waar ben ik goed in?  Wat zijn mijn zwakke kanten?  Wat 

vind ik belangrijk, wat niet?  Wat denken anderen over mij?  Wat doe ik 
graag? 
Wie zichzelf goed kent, wie zeker is van zijn stuk, wie voelt dat hij iets betekent voor ande-

ren, durft kiezen.  Hij/zij staat open voor nieuwe ervaringen en neemt gezonde risico's. 
Tips voor de ouders: 

Zorg dat uw kind het nodige zelfvertrouwen krijgt. 
 Ontdek samen waar uw kind goed in is en waarin niet. 

 Leer zijn interesses kennen. 
 Laat uw kind proeven van succes via spelletjes, puzzel,.. niet altijd te moeilijk.  
 Succeservaringen doen kinderen groeien en helpen ze nieuwe uitdagingen aan 

 te gaan.  Elk kind is ergens goed in. 
 Help uw kind omgaan met mislukkingen.  Ga samen op zoek naar de oorzaak.  

Ontwikkel zijn zelfstandigheid.  Geef uw kind thuis verantwoordelijkheid, ook in de 
keuzes die het maakt.  Doe niet alles in zijn plaats. 
Laat voelen dat uw kind niet alleen staat op de wereld.  U bent zijn coach?  Ga bij 

mogelijke problemen samen op zoek naar oplossingen.  Los niet alles zelf op. 
Zonder oogkleppen naar de wereld kijken 

Wat valt er te kiezen?  Wie een goede keuze wil maken, moet ervoor zorgen dat hij zonder 
oogkleppen en vooroordelen naar deze wereld kijkt. 

Tips voor ouders: 

Leer kinderen nieuwsgierig zijn, op ontdekking gaan.  Zorg bij jonge kinderen voor 
een veilige ontdekkingsruimte. 

Stel uzelf als een lerende ouder op.  U weet ook niet alles en moet eens wat opzoe-
ken.  Doe dat samen met uw kind.  Betrek hem als u zelf een keuze moet maken: vb 
vakantieplannen, belangrijke aankopen,… 

Kinderen leren ook buiten de schoolmuren; vrienden, sportclub,...  Vaak ontdekken 
kinderen daar nog andere kwaliteiten.  Hoe ruimer hun wereld, hoe boeiender. 

Het kiezen kunnen plannen en sturen 
Een keuze verloopt in zes stappen: 
uw kind beseft dat het moet kiezen, stelt zich open en durft 

het aan 
uw kind zoekt naar de verschillende keuzemogelijkheden 

uw kind onderzoekt, denkt na, vergelijkt, praat er met ande-
ren over 
uw kind schat in wat belangrijk is en minder belangrijk 

uw kind beslist: dat ga ik doen 
uw kind gaat voor zijn keuze 

Tips voor ouders:       
Beslis niet alles zelf, laat uw kind kiezen 
Praat met kinderen over hun keuze 

Zorgleerkrachten Ann D'Haese en Veerle D'Haese 

'IK WEET NIET WAT IK MOET KIEZEN' 



Op donderdag 26 november vierden we in “de bron” 

een groot feest! Speciaal voor onze grootouders!  
We zijn onze namiddag gestart met een interactief 

verhaal. We vertelden met ons verteltheatertje het 
boek ‘Bij oma en opa’ van Guido Van Genechten. Tom 
gaat op  bezoek bij zijn oma en opa.  

Hij  doet daar allerlei leuke dingen! Wat doen wij bij 
onze opa en oma? Tom gaat samen met opa in de 

tuin werken, met de kruiwagen racen, fluiten bij het 
plukken van kersen. Samen met oma bakt Tom een 
lekkere taart. Tijdens het verhaal gingen  onze oma’s 

en opa’s ook zelf aan de slag! We zochten naar een 
fluitkampioen, we zongen liedjes van vroeger, we 

hielden zelfs een kruiwagenrace! Daarna gingen we 
dansen op  10 000 luchtballonnen! We maakten onze 
eigen wensballon en lieten hem vliegen in de lucht.  

We sloten onze gezellige namiddag af met een tasje 
koffie en een stuk lekkere taart! Bedankt lieve groot-

ouders voor de fijne namiddag!  
Vele groetjes 

Juf Evelyne, juf Annelies, juf Christa, juf Kim en al 

onze kapoenen van Toverimpe! 

Grootouderfeest Toverimpe: BEDANKT 

lieve grootouders!!  



Op het einde van dit toch wel bewogen jaar, willen we jullie toch even zeggen hoe zeer we 

reeds genoten hebben van de paar maanden met je kleintje … 
Elke dag was bijzonder, elke dag verrassend en konden we een mooi schouwspel bewonde-

ren, waarin jullie kindjes de hoofdrol speelden . 
Maar een paar prikjes uit dat erg uitgebreide dagelijkse gamma aan mooie, opmerkelijke 
momentjes….. 

Als het grote leed in de grote wereld, is dat bij ons haast dagelijks, maar “klein” leed, maar 
met een grootse impact voor ons kleine volkje. Maar met liefde én warmte   wordt elk euvel-

tje, hoe groot of klein ook, aangepakt en opgelost. Anders kunnen we niet verder. 
Gepruts met een stokje op de hurk in een bemodderd plasje: een spatfestijn tot achter de 
oren…. Gekrabbel in de aarde, op zoek naar…..misschien wel de andere kant van de wereld 

of een fantastische schat…….Met steeds weer die drang naar iets anders, iets nieuws, iets 
nog onontgonnen…….Stimulerend gevoel! Een piertje, een steen, een blaadje, een gaatje,……

alles krijgt  heel wat aanzien, een verhoogd plekje. Het doet onze kindjes nog genieten van 
de kostbare eenvoud van “de dingen des levens”. 
En daar vloog plots een ballon door de net opengetrokken lucht. Mét een kaartje, duidelijk 

zichtbaar. Waar ging die heen? Waarom kunnen we die niet vangen? Wat staat er op dat 
briefje? …….Misschien verwoordt het wel een wens voor jou, voor mij, voor ons alle-

maal…….Steeds die ongelofelijke drang om het te weten…….. 
“Juuuuuuuf”,in 3 of 4-voud tegelijk aan onze benen, onophoudelijk. “Dagelijkse kost”, maar 

we geven niet toe, ieder moet zijn gerechtje apart  serveren….En vooral, als de juf reeds aan 
het koken is, moet er even gewacht worden…. 
Eerst links, dan rechts en dan weer naar links, ok dan mag je oversteken naar de andere 

klas met je bekertje…. Neen!!! Toch niet vergeten te kijken zeker!? Dan heb je geluk dat er 
geen auto aankwam…”Maar juf, er rijden toch geen auto’s in de gang?” Hum, ik weet niet, ‘k 

zou toch maar oppassen. 
Zomaar tussendoor in de namiddag terwijl ieder druk bezig is: “Juf, heb je graag een koekje 
en een tasje koffie nu?” Wie zou daar niet op ingaan op dit ozo aanlokkelijk aanbod: Tuurlijk 

wil ik dat en graag met een beetje melk erbij. En dan: sereen geserveerd en gebracht op een 
bordje met een tasje erbij….. 

Liefste mama, papa, iedereen teer 



Ik kan je verzekeren: Dat kan deugd doen! Je ziet……De zorg is wederzijds! 

Een dartelend paard met ruiter van de ene klas naar de andere, hinnikend….Wie is hij, wat 
drijft hem??? “Ik ben de Sint!!!”. Bij ons kan het lang 11 november zijn….. 

Allemaal rond de kaars met de 4 wieken, elke mooie ochtend opnieuw, anders starten we 
de dag niet: “Mama kaarsje, papa kaarsje, Nandje kaarsje en Stafke kaarsje”. Maar nu pas 
kunnen we samen bidden. Niemand die daarover mort… Een vaste gewoonte. 

En……Is het gelukt? Iets gebrouwen in het toiletje??? Yes! Juf, kom eens kijken, fantastisch, 
hé?!  “Waaw super gedaan……..!” 2 juffen  buigen zich zéér geïnteresseerd boven de toilet-

pot. Dit is van staatsbelang!  
Deze prestatie wordt dan, zoals jullie reeds weten, officieel medegedeeld aan jullie, mama 
en papa! En nu maar allemaal samen hopen dat de ‘klik’ gemaakt wordt in dat bovenkamer-

tje, waar al zoveel aan de gang is en waar al zovele dingetjes gestapeld liggen. 
Een duik op de grond, een “vriejet accident” (op zijn Urbanus…) met een fiets, eventjes de 

paal niet gezien,….. Wat een verdriet, wat een grote pijn, klein snuiterke……En toch..…met 
soms een pleistertje, maar vooral een zoen, smelt die pijn gewoon en verschijnt er weer de 
mooiste lach ooit……………………………..En zo veel meer…………………… 

En wij: elke dag opnieuw, gepakt en gezakt met exploreermaterie, gewapend tegen de ke-
rende weersomstandigheden, en vooral lot’s of………….love en een bijzonder aangenaam ge-

voel hier vanbinnen, trekken we op naar onze 2de thuis,…. 
Daar waar ook jullie kindje  huist….wanneer jullie er eventjes niet zijn….. 

Van ons, voor jullie allen: een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 
Lander, Auryane, Fébe, Laura, Nio, Basile, Tibe, Louis, Finn, Arvo, Neymar, Hanne, Mathias, Anna, Tess, 
Yannis, Wout, Lenno, Amélie, Louie, Renée, Celine, Mila, Staf, Briek, Aagje, Lowie, juf Hilde en juf 
Marth 

pralaplu   

   papapu      palaplu 

 

 pareplu    paneplu

   

  

paalaaplu      

   palulu 

                            

     papalu  

    

 papelu     

          palapu 

     

papapuu  

paarelu  

  palalu 

  
                                                                                                                           Droge groetjes, 

                                                                                                Juf Hilde, Juf Marth en onze kapoenen 



Werken aan sociale vaardigheden in 3A !!!! 

In een groep is het niet altijd evident om op een 

sociaal aanvaardbare manier met elkaar om te 
gaan. Sommige kleuters hebben hier nog wat 

hulp,  sturing bij nodig.  
Om alles wat duidelijker te maken voor de kleuters 
hebben we eerst rond gevoelens gewerkt : blij , 

bang, boos, verdrietig. Wanneer heb je deze  
gevoelens ? Hoe uit je deze gevoelens ?  

In de klas kwam er een gevoelskalender bij, waar-
op  we aanduiden hoe we ons voelen op elk  
moment van de dag.  

We maakten ook een praatboek waarin 

we kunnen tekenen hoe we ons voelen en  
wat er gebeurd is. Hierover wordt op het 
einde van de dag dan gepraat. 

In een volgende thema kwam de  
axenroos aan bod. Dit is een instrument 

waarin dieren staan voor bepaalde  
gedragingen. Het geeft de kinderen een 

kader om over hun relaties met anderen 
na te denken en erover te praten.  

 

 

 

Iedereen is verschillend, maar evenwaardig ! We moeten vooral met respect omgaan met 
elkaar ! Ieder dier kan een positieve(goedgemutste) of negatieve (slechtgemutste) eigen-
schap hebben.  

In onze klas kwamen al enkele dieren aan bod :  
Leeuw : (+) kan leiding geven bij een spel / 

neemt initiatief / geeft informatie  
     (-) autoritair / betweterig 

Kameel : (+) volgt instructie /gehoorzaam/ 
vraagt bijkomende informatie 
                (-)meeloper 

Bever : (+)kan zorgen voor iets, iemand/
behulpzaam/ deelt gerief uit 

             (-) betuttelend , over beschermend 
Poes : (+) laat zich verwennen, dankbaar, 
vraagt materiaal, hulp 

           (-) profiteren van anderen 
Pauw : (+)staat graag in de belangstelling, 

durft in groep te vertellen, dingen te tonen 
 -) alle aandacht steeds naar zich toe trekken 
Wasbeer : (+)bewondert anderen, geeft 

complimentjes (-) : dweept met iets, iemand 
 

In de loop van het schooljaar wordt hier verder aan gewerkt. 

Juf Chris 



Samen naar het park van Mesen. 

Samen met de kleuters van juf Hilde gingen we op stap, met onze laarsjes aan en een zak oud 
brood vertrokken we richting het park. Eerst kwamen we bij de eenden, amaai, gelukkig hadden 
we heel veel brood mee want ze hadden grote honger. Wat een lawaai, als ze allemaal tegelijk 
kwaakten. Langs de mooie dreef vol met berken en eikenbomen stapten we verder. Wat een dik-
ke stammen, we voelden aan de stammen, o, zo ruw. we vonden mooie paddenstoelen en eek-
hoorntjesbrood. Er was ook een zieke boom met een groot gat in de stam. Gelukkig hadden we 
onze laarzen aan want er was zo een grote plas op het pad waar we doorheen moesten stappen. 
Wat een plezier, stappen door een diepe modderplas, maar opgepast dat je niet valt. daarna was 
het tijd om even te pauzeren en ons fruit op te eten. In het park is ook een speeltuin, die we na-
tuurlijk ook een bezoekje brachten. Schommelen en op de glijbaan, even op de wiebelkonijnen, 
samen maakten we plezier. Een beetje moe en met modder aan onze kleren gingen we terug 
naar school. Wat een fijne uitstap. groetjes, juf Els en de rikki vriendjes. 

 

DE UILEN OP BEZOEK in  2B 

Ella-June vertelde aan haar vriendjes dat ze thuis uilen had. Die wilden wij natuurlijk ook wel 

leren kennen. Haar papa en mama kwamen op bezoek en toonden de uilen. De kleuters 
mochten de uilen zelfs aaien, wie durft? Enkele kleuters en de juf die  durfden niet. Meester 

Johan, de grote dierenvriend die durfde wel. Dat vonden de kleuters wel tof natuurlijk. De 
kleuters vertelden nadien nog veel over deze fijne namiddag.  
 



Herfst in het land bij 2&3Toverimpe  

De ideale tijd om met de laarzen 

aan op speurtocht naar de 
schoonheden van de natuur te 

gaan. We gingen naar het bos. Het 
bos van Ronkenburg! 
We hadden alles mee! Lieve 

mama's, papa's en oma's, opa's  
die ons naar het bos brachten en 

meestapten met ons. 
Mooi weer en ons goed humeur. 
Het kon niet meer stuk! 

Alhoewel, onze klaspop Charlie zat 
daar bij een grote boom te wachten 

op ons… hij had een probleem.  
Zijn bosvrienden zaten verstopt in 
het bos.  Natuurlijk gingen mijn 

kapoenen onmiddellijk gaan zoeken 
maar helaas… de bosvrienden kwamen enkel tevoorschijn als wij alle opdrachten hadden 

uitgevoerd die in het bos verstopt zaten.  
Maar welke opdrachten waren dat dan? Wel, we hebben onze plastiekzakken gevuld met af-

gevallen bladeren, vruchten, takken, veren. Verzamelen van eikelhoedjes, bolsters. Sorteren 
van verschillende gekleurde blaadjes. Speurneuzen naar 4 verschillende soorten bladvor-
men, … We zijn op zoek gegaan naar paddestoelen, maar hebben er geen gevonden! We 

hebben wel duizendpoten gevonden onder een supergrote boomstronk. We zagen er wel 
miljoenen van met onze vergrootglazen. 

Schors van een dikke boomstam tekenen, de jaarringen van een boomstronk tellen. Maar 
hier zijn we moeten stoppen met tellen, teveel… de boom was super OUD! 
We hebben een grote boom proberen omver duwen met alle kleuters van de klas, maar dit 

lukte niet. Dan maar zwemmen in de vele gevallen blaadjes   

Moe maar tevreden werden we warm onthaald door de  Dhammakaya met chocolade, cake, 

frisdrank of een warme kop koffie, thee. 
Een zalige afsluiter was ons dat! 
En in de klas? Wel, daar hebben we met onze gevonden bosvrienden poppenkast gespeeld. 

Beestige avonturen bij 2&3 Toverimpe 
In onze klas zijn er heel wat dieren op bezoek geweest, naar aanleiding van werelddierend-

ag. Het begon alllemaal met de poes van Briek. Waauw wat was die super tam! Ze liep vrij 
rond in onze toren in de klas, ging bij iedereen flossen en likjes geven. Zo een lieverdje. 

De volgende dag kwam de hond van Fay op bezoek. En 
bang, neen, dat waren we niet! Het was een heel lieve 
hond die zelfs niet blafte toen hij lawaai hoorde. Super!! 

De cavia van Emiel speelde graag verstoppertje in de 
houtschilfers. Maar we hebben hem gezien hoor. Hij was 

knap!  
Het Konijn van Febe snuffelde aan iedereen zijn vingertjes 
en de parkiet van Jasper bracht een vrolijke noot in de 

klas. Al deze dieren hebben we van dichtbij bestudeerd en 
leerden deze dieren behoorlijk kennen. 

Als slot kregen we bezoek van Spikkel. De pony van  
Lucas! Die was groot! 
We gaven hem lekkere wortels en mochten eens op  

Spikkel zitten. Wat een ervaring! Beestige groetjes, Juf 
Evelyne 2&3 Toverimpe  



In oktober werd er in het klasje van 2/3 c rond de brandweer gewerkt.  

Als inleiding op het thema gingen de kindjes samen met Waldo en Boris op 
vrijdag 2 oktober naar de brandweer.  

Waldo is onze klaspop en Boris is zijn huisdier. Met z’n tweeën in de rug-
zak en hup, ze waren klaar voor deze spannende dag. 
Eens bij de brandweer kregen we een uitgebreide uitleg over hoe de 

brandweerkazerne is ingedeeld en waarvoor de verschillende ruimtes die-
nen. Zo is er de controleka-

mer waar de brandweer noodoproepen binnen-
krijgt. Wat moeten we dan zeker doorgeven? 
Wat er aan de hand is en het adres!!  

Wat trekken brandweermannen aan? In de 
kleedkamer staan hun laarzen samen met hun 

broek al klaar. Aan de kapstokken hangen de 
jassen en boven op een rek hun helmen. Want 
er is namelijk geen tijd te verliezen!! Brand-

weermannen dragen ook zuurstofflessen met 
‘propere’ lucht.  

Nadien mochten we eens in de brandweerwa-
gen. Wat vonden we dat leuk! Boris was wel een beetje bang, maar de kindjes stonden klaar 

om hem te troosten.  
Plots mochten we bij een andere brandweerman gaan. Deze nam ons mee naar buiten en 
daar mochten we eens spuiten met de waterslang. Wie kon er de kegel omver spuiten?  

Er stond buiten ook een brandweerwagen klaar met een lift en een ladder. Iedereen mocht 
eens mee in de hoogtewerker. De kindjes gingen tot aan het dak van de brandweerkazerne, 

maar de juf die mocht 
een beetje hoger 
gaan.  Natuurlijk was 

de juf niet bang ;-)  
Bij het afscheid van 

de brandweermannen 
lieten ze de sirene 
nog eens loeien.  

In de klas werd er nog 
heel wat gewerkt rond 

de brandweer. Zo 
maakten de kindjes een brandweerwagen gemaakt van stukjes papier.  
In de klas werd er een brandweerkazerne ingericht met een brandweerwagen.  

En er werd ook een versje aangeleerd en dat ging zo:  
De brandweerolifant: Zeg heb jij het ook gele-

zen? Het stond in elke krant.  
Er woont hier in de dierentuin, een brand-
weerolifant.  

En als er ergens brand is, drinkt hij een hele 
vijver op. 

Dan loopt hij vlug de stad in, met een zwaai-
licht op zijn kop.  
Snel rent hij naar een brandje, en met zijn 

lange snuit, 
Spuit hij in een ogenblik………  

Alle vlammen uit!  
Vele warme groetjes Juf Sarah, Boris, Waldo 
en de kindjes van 2/3C 

De brandweer! 



Een paar dagen voor Werelddierendag  

hebben we in onze klas rond onze huisdieren 
gewerkt. 

Eerst mocht de prachtige dwergpapegaai 
“Gaston” van Wout en Daan in onze klas  
logeren. In zijn mooie grote kooi stond hij 

fier te paraderen.  
Telkens we in de klas een liedje zongen, 

maakte hij ook vrolijke geluidjes. We vonden 
het ook heel grappig hoe hij met zijn pootjes 
en met behulp van zijn snavel omhoog kon 

klimmen. 
Ook het schattige, snoezige en zachte  

konijntje “ Flappie” mocht eens langs komen. 
Onze Rikki was heel blij om nog een konijn-
tje in onze klas te hebben. 

Daarna was het de beurt aan Dotje om ons 
een bezoekje te brengen. Dotje is het hondje 

van Diede. Ze is wel al een hele ferme dot 
hoor. Maar super lief!! Dotje was ook heel 

blij toen ze enkele koekjes kreeg van onze 
kleuters.  
Ook Alexia haar hondje Jake bracht een  

bezoekje aan onze klas.  Hij huppelde vrolijk 
rond en was blij om zoveel kindjes samen te 

zien. 
Tot slot kwam ook het hamstertje van Linde 
op bezoek. Frits was heel klein en woonde in 

een prachtige circuskooi. Af en toe klom hij 
in zijn rad en liep hij razendsnel vele  

rondjes. Ons Linde vertelde dat Frits vroeger 
nog een broertje Frats had, maar deze was 
op een dag plots verdwenen…Zou dit  

misschien door een goocheltruc in het circus 
gebeurd zijn? 

We hebben met zijn allen genoten van de  
vele dierenbezoekjes in onze klas. 
Bedankt aan de baasjes dat we deze lieve 

dieren mochten bewonderen in onze klas.  
De dierenvriendjes van 2e kleuterklas Heiplas 

en juf Gerda. 

Werelddierendag in onze klas. 



Dat grootouders een cruciale rol spelen in de opvoeding van onze kleuters kunnen we zeker 

niet ontkennen! 
Daarom wilden de kinderen van de 3de kleuterklas Heiplas hun super oma's en opa's, 

meme's en pepe's eens uitnodigen in hun klas om samen te spelen en daarna een lekker 
stukje taart te eten en een kop koffie te drinken. 
Het was een massale opkomst! Jong en oud speelden samen in de poppenhoek, met het ki-

netisch zand, in de bouwhoek...en het spelletje “bataille” viel erg in de smaak! 
Dank je wel lieve oma's en opa's, memé's en pepé's omdat jullie er steeds voor ons zijn!! 

groetjes, 
de rakkers van 3H en juf Ann 

Super oma en opa 

 
KLEUTERSPROKKELS  
 

"Juf, ik ga volgend jaar een zusje krijgen. Mijn mama moet het nog klaarmaken." 

 "Juf, ik ben flink hé. Ik heb geluisd." 
"Juf, ik ben ook al naar de kerk geweest. Ze brachten dan een kast binnen." 

Een kleuter zit in de schrijfhoek en is aan het telefoneren : "Dag meneer, jaja ik zit 
op facebook hoor!" 

"Juf, jij bent mijn beste vriend! Ik ben verliefd op mama en op jou!" 



Op donderdagnamiddag 26 november was het grootouderfeest in 2A. Om 13.45u werden 

alle grootouders verwacht in de refter van de school. Een dertigtal enthousiastelingen kwa-
men opdagen. Onze kleuters waren best een beetje zenuwachtig met al dat grote volk!  

Eerst zongen we ons liedje van “ Hieperdepiep hoera!”. Ik hoop dat er geen grootouders 
waren met gehoorproblemen want onze kleuters zongen uit volle borst mee. Daarna zegden 
we samen ons versje op. Als laatste volgde een dansje uit de oude doos, nl “ Als mijn oma 

en mijn opa naar de markt toe gaan”. Toen de kleuters hiermee klaar waren, mochten ze 
hun opa of oma uitnodigen om mee te dansen. Diegenen die dachten dat ze ontsnapten aan 

een danspasje, hadden het mis; zij kwamen daarna aan de beurt!  
Toen iedereen uitgedanst was, wachtte er een lekker kopje koffie of thee. Enkele ijverige 
ouders ( en zelfs grootouders) hadden voor lekker gebak gezorgd en er waren zowaar maar 

een paar kleine stukjes over! We hadden onze handen vol! Gelukkig staken Ingrid en juf 
Kim een handje toe zodat alle dorstigen gelaafd en alle hongerigen gespijsd werden. 

Later volgde nog een cadeautje: de kleuters hadden voor elk grootouderpaar een theelichtje 
gemaakt. Ze hadden er ijverig aan geplakt en versierd en waren zeer fier dat ze dit aan 
oma en opa konden geven. 

Om 3u konden de grootouders ook nog de klas bezoeken.  
De grootouders waren zeer verheugd en hadden er allemaal een deskundige gids bij die 

zorgde voor tekst en uitleg. 
Toen iedereen tevreden vertrokken was volgde nog ‘ de grote opkuis’. Gelukkig waren er 

Ingrid en juf Kim. Ook juf Els en juf Sara kwamen een handje toesteken zodat alles in een 
wip klaar was! Het was een prachtige namiddag en ik hoop dat iedereen ervan genoten 
heeft! 

Nogmaals dank aan alle helpende handen!                                   
Juf Hilde en de kls van 2A 

Grootouderfeest in 2A 

Ter gelegenheid van de grootoudersweek werden oma en opa uitgenodigd voor een boeien-

de herfstwandeling. Oef, gelukkig zit het weer mee ! 
We verzamelen voor onze klas. Vol ongeduld kunnen de kleuters bij hun grootouders gaan 

staan. We trekken onze laarzen en fluohesjes aan en gaan op stap naar het bos (domein 
Kasteel van Mesen) 
Samen met hun kleinkind konden de grootouders genieten van leuke doe-opdrachten : op 

zoek naar kleuren in het bos (rood, geel,…), liedje gezongen “Op een grote paddestoel”, met 
bladeren gegooid in de lucht, grote kring gemaakt om bewegingsopdrachten te doen,… 

Als beloning konden de kleuters in het bos 
smullen van lekkere kabouterkoeken. 
Er werd heel wat gelachen, verteld en plezier 

gemaakt. Tenslotte konden de oma’s en opa’s 
genieten van een welverdiend kopje koffie en 

een koekje op onze school. Het was super ge-
zellig ! Bedankt grootouders voor jullie enthou-
siaste medewerking tijdens de kabouterwande-

ling. Vele kaboutergroeten van, 
Juf Nancy Droessaert (1A), juf Nancy Van Verre 

(1B) en juf Sara De Kuyper (1C) 

Met oma en opa naar het kabouterbos  



Sint en Piet op bezoek in de  

peuterklas/1e kleuterklas Toverimpe! 



“Wij zijn bij de brandweer,.......” 

Heel nieuwsgierig en enthousiast trokken we 

naar de brandweerkazerne van Lede. 
Daar werden we opgewacht door enkele 

stoere brandweermannen met een  
peperkoeken hartje. In de grote garages 
stonden de verschillende brandweerwagens. 

In groepjes konden we ook in een “echte” 
brandweerwagen zitten, aan onze rug zaten 

de zuurstofflessen met masker. Een vriendje 
mocht eens een zuurstofmasker passen. In 
d e  m a t e r i a a l w a g e n  z a g e n  w e  

bevrijdingsmateriaal zoals reuze scharen of  
spreider om iemand te bevrijden uit een  

auto. Verder zagen we nog reddingsmateri-
aal, een wespenpak, pakken om giftige  
stoffen te verwijderen.... . Achteraan in de 

kazerne moeten de brandweermannen zich 
zéér snel omkleden, en weet je hoe? Hun pak 

is helemaal over hun laarzen getrokken, tot 
op de grond. Dus wanneer ze aankomen, 

hoeven ze alleen maar hun eigen schoenen 
uit te doen en in hun laarzen te stappen en 
hun broekpak op te trekken tot over hun  

schouders. Dan jas aan, helm nemen en naar 
de brandweerwagen rennen. Ja, hier moet je 

snel zijn! Verder was er de oproepcentrale 
met computers en zenders. Niets was de 
brandweermannen te veel om ons te laten zien.  

Het leukste was natuurlijk het 
blussen. Als echte brandweerman- 

of vrouw kregen we een  
brandweerjas aan en een helm 
op, en blussen maar. Daarna  

konden we nog met een  
brandweerman de lucht in met de 

liftwagen. We gingen héél hoog  
de lucht in en keken boven de  
daken en de bomen van het park 

uit. Ook de kleuters die met een 
klein hartje in de korf stapten, 

stonden daarna trots en met een 
brede glimlach terug op de grond. 
Een dikke dankjewel voor de  

leuke rondleiding! 
De kleuters van 3B en juf Veerle. 

 


