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Beste ouders, grootouders,  
sympathisanten, 
 

In december zijn het de kortste 
dagen van het jaar. Lang  

donker ’s morgens, vroeg  
donker ’s avonds.  

Niet onmiddellijk opwekkend.  

Vaak overspoelt het nieuws ons 
ook met negativiteit. Soms lijkt 

het alsof de wereld enkel  
bestaat uit oorlogen, conflicten, 

schurken en slachtoffers. En  
velen surfen hierin mee.  

Gevolg: een samenleving vol wantrouwen, een cul-
tuur van angst… Mensen  

focussen zo graag op de gaten in de kaas en on-
derweg wordt de rest van de kaasbol vergeten.  
 

Constructief onderwijs is vandaag meer dan ooit 

nodig: orde in de chaos brengen, ruis wegfilteren,  
oplossingen laten zien die nu onbelicht blijven,  

inspireren in plaats van deprimeren. Gezond  
verstand, dàt is ook constructief onderwijs.  

Ook naar onze kleuters toe moeten we de slinger 

in het midden houden. Praten met kinderen is heel  
belangrijk maar met een goede dosis realiteitszin 

komen we er.  
 

Sterren komen, sterren gaan…  zong een Gentse 
zanger.  

Onze kleine sterren willen we in de geest en het 
licht van Kerstmis verder laten schitteren.  

Ons team, samen mét jullie, ouders en  
grootouders.  

 
Ik wens jullie van harte een  

za l ig  Kerstmis en een  
fantastisch 2015! 

Johan Bombeke 



Waw … drie uilen in de Nijntjesklas!!!! 

Ella-June  heeft thuis speciale dieren. Neen, niet zomaar 

honden of katten. Bij haar wonen er echte uilen !!! 
In ons thema van de herfst mochten er eens drie mee 

naar school komen. Papa had zich goed voorzien van 
kranten om heel onze mat te bedekken… je weet maar 

nooit! Eén voor één werden ze binnen gebracht en veilig 
vastgemaakt aan een boomstronkje met een haakje. 

Eerst kwam Billy binnen, dan Polly en dan de grootste, 
Benji! 

Papa vertelde dat de uilen kuikentjes en muizen eten en 
liet dat ook eens zien. De kleuters keken verwonderd 

toe en bleven hier ook opvallend rustig bij. Wie het 
durfde mocht ook de uil eens zachtjes komen strelen. Je 

zag onmiddellijk dat de uil dit gewoon was! 
En wie denk je dat het meeste bang was voor dit hele 

avontuur? De kleuters? Nijntje? De juf? 

Neen, het was Billy! Op de krant zag je duidelijk dat Billy pipi en kaka  had gedaan!!! 
Wel bedankt papa, voor deze uitzonderlijke kans om deze dieren van zo dichtbij te 

kunnen bewonderen!!!! 
De Nijntjes van 1B 

19 september—STRAPDAG 



Op donderdagnamiddag 27 november was het grootouderfeest in 2A. Om 13.45u 

werden alle grootouders verwacht in de refter van de school. Een vijftigtal enthousi-
astelingen kwamen 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 grootou-

ders 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 hier-
mee klaar waren, mochten ze hun opa of oma uitnodigen om mee te dansen. Diege-

nen die dachten dat ze ontsnapten aan een danspasje, hadden het mis; zij kwamen 
daarna aan de beurt!  

Toen iedereen uit-  
gedanst 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 

Sarah en juf Tess 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 15u 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 wa-

ren er juf Sarah en juf Tess. ’s Avonds wachtte er een lekker warm bad… voor de 
vermoeide juf!! Maar het was een prachtige namiddag en ik hoop dat iedereen ervan 

genoten heeft! 
Nogmaals dank aan alle helpende handen!                                   

Juf Hilde en de kleuters van 2A 

Grootouderfeest in 2A 

Soep voor op de stoep—2H 



Vol verwachting trokken we naar de brand-

weerkazerne van Lede. Daar werden we op-
gewacht door enkele stoere brandweerman-

nen met een peperkoeken hartje.   
We namen een kijkje achter de schermen en 

mochten plaats nemen in een brandweerwa-
gen. Verder was er de oproepcentrale met 

computers  en zenders. We konden ook zien 
waar de brandweermannen hun zeer  snel 

moeten omkleden en welke kledij ze dan 
juist moeten aantrekken. Een vriendje mocht 

eens een zuurstofmasker passen, we zagen 
de reuze tankwagen, de pakken voor giftige 

stoffen te verwijderen, het pak dat de brandweerman aantrekt om een wespennest 
te verwijderen, ...... niets was de brandweermannen te veel om ons te laten zien. 

Het leukste van het hele bezoek was natuurlijk het blussen. Als echte brandweer-

man- of vrouw kregen we een  
brandweerjas aan en een helm op, en 

spuiten maar. Daarna konden we nog 
per 4 kleuters de lucht in met de lift-

wagen, wauw.....wat een zicht! Zijn 
we nu zo hoog als de kerktoren? Ook 

de kleuters die met een klein hartje in 
de lift 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.   

Naar de brandweerkazerne 

Joepie … sportdag! 



Kookkriebels uit 2B 

Samen roeren, schillen en  

snijden, pletten, ….. Kokerellen … 
en natuurlijk samen gezellig  

opeten dat konden de kleuters 
beleven de eerste maanden van 

het schooljaar. We bakten samen 
pannenkoeken, opgepast dat de 

eieren niet vallen, eerst alles  
afwegen met de weegschaal, dan 

alles samen in de kom. We  
gingen aan de slag met fruit en 

maakten hiervan fruitsla. Samen 
met enkele  kleuters van juf 

Veerle gingen we aan de slag 
met  appels van de appelboom op 

school. Met ons snijplankje en 

mes sneden we de appels fijn en maakten we appelmoes, wat rook het lekker in ons 
klasje! Terwijl we in onze klas appelmoes maakten konden de kleuters van onze klas 

bij juf Veerle "kleien": een mandje  met appeltjes erin. Voor het goede doel maakten 
we samen met de andere kleuters pompoensoep. In de Sint-Maarten-periode  maak-

ten we samen speculaas, amaai wat moesten we kneden in de speculaas deeg. Met 
een deegrol rolden we het deeg plat, daarna mochten we bolletjes rollen en plat du-

wen met onze hand. Nog niet van proeven want het moest nog gebakken worden, en 
nadien nog wat afkoelen. Eindelijk mochten we proeven.... mmmm...wat lekker! 

Zelfs lekkerder dan de speculaas van de Sint. Vele kookgroetjes, de kleuters van 2B 
en juf Els. 



Op 26 november verzamelden alle kleuters van Toverimpe en Heiplas in de sporthal 

voor een heuse sportdag. Want dit was geen gewone sportdag! We kwamen toe en 
we werden hartelijk ontvangen door meneer de circusdirecteur. De circusdirecteur 

vertelde ons dat we een dagje mochten meehelpen in het circus. Joepie!!  
Er waren hondjes, clowns en nog andere circusdirecteurs! Die vertelden ons wat we 

allemaal mochten doen. We mochten fietsen, we speelden leuke balspelletjes, we 
klommen en we klauterden, we mochten zelfs springen op het springkasteel! We 

speelden allerlei spelletjes met de parachute en sprongen op de trampoline.  
We vonden het super dat we een dagje mochten meehelpen in het circus!  

De vriendjes van Toverimpe en Heiplas. Juf Tess 

Een super sportdag voor Toverimpe en Heiplas! 

Ook op Kluisberg hebben we al flink gesport! We speel-

den al met ballen, ballonnen, pittenzakjes, doekjes, … 
We hebben al verschillende parcours afgelegd en al  

enkele keren in postjes gewerkt. We leerden enkele 
leuke spelletjes zoals ‘zakdoekje leggen’, ‘1,2,3 piano’, 

‘tikkertje’, …  
Maar het leukste was toch toen we leerden om echte 

Pieten te worden! Want Sint-Maarten had gebeld en al 
zijn Pieten waren ziek… Wij wouden graag de Sint  

helpen dus moesten we oefenen om echte Pieten te 
worden!  

We gooiden pakjes in de schoorsteen, we liepen op de 
daken, we klommen op het dak en gooiden pakjes naar 

beneden, we leerden enkele bewegingen die de Pieten 
ook moeten kennen, …  

We toonden dat we alles kunnen wat een echte Zwarte 

Piet ook moet kunnen! We kregen zelfs een echt  
pietendiploma!  

Groetjes van alle kapoenen op Kluisberg en juf Tess.  

We worden Zwarte Pieten! 



Overal, maar vooral ook in onze groene containerklas komen kleine, prachtige sterretjes 
tot ontplooiing. Ieder vindt er zijn eigen wereldje, z’n zijn en dat kan o zo boeiend en o 

zo machtig mooi zijn. Er is geen Mia of een Anjake, maar een Wout, Laura, Maxim, 
Alexia,….En alleen die zullen blijven bestaan….als echte persoontjes. Op wat voor  
manier zij dit zullen uiten later weet nog niemand. Daar kunnen zij en wij alleen nog 

maar van dromen. Misschien schuilt er wel een schilder in één van hen of een poëet, een 
journaliste of leuke huisvader, een soldaat die de vrede moet bewaren, bruggenbouw-
ster of muzikante of zelfs een slimste mens, iemand die het land regeren zal, beter dan 
ooit tevoren,….wie zal het zeggen. En toch kan je dit al een ietsiepiesie merken als je 
“kijkt” naar en voelt met je kleintjes, als je aanreikt wat ze nodig hebben om hen te  

helpen bij hun zoektocht naar wie ze zijn, wie ze willen zijn, zullen zijn. En waar wij later 
misschien kunnen van genieten, want niemand gaat verloren. 

De ene heeft het licht gezien bij het hameren, draaien en zagen (dit laatste in letterlijke 
zin….), bij andere zijn vonkjes merkbaar van een strenge, ietwat strikte opmerkings-

zin…., ook een heuse fakkel aan lol en plezier komt reeds nu tot uiting bij sommigen, nog 
iemand tovert reeds prachtige creaties met verf en borstel , terwijl de andere geniet 
van “hoog” staan en een vers ten berde te brengen zonder enige schroom, een ander 

kleintje zet z’n lichtje op en onderzoekt het nieuwe of wordt een babypopjes’ tranendal 
met heel veel zachtheid en liefde gedept ,……een zich Sint wanende kleuter dartelt  

lustig op z’n ros tussen het klasmeubilair en ondertussen bouwt een ingenieur in spe de 
hoogste toren ooit…. Zo heeft ieder ergens “het licht” gezien en kunnen ze toch nog 

dromen….. 
En ook al zijn ze soms een lieve kleine piranha, snoezig konijntje, geniepig muizeke,  

lawaaierige leeuw,…..of een eenvoudig volks voske….   
Zij zullen  altijd blijven bestaan…….als een bijzonder waardevol sterreke! 

In deze donkerste dagen van het jaar wensen: 
Timea, Maxim, Willem, Wout, Linde, Mark, Alexia, Daan, Anna, Mauro, Laura, Nathan, 

Louise, onze andere Wout, Diede, Staf, Inneke, Tiebe, Marieke, Jonas, Ella, ons Iers 
Annake  en ikzelf  jullie van harte: een vredig kerstfeest en een bijzonder liefdevol 

nieuwjaar! Want niemand gaat verloren…….. 
Juf Hilde, 1/2KH 

 

Sterren komen, sterren gaan,………… 



In de maand oktober vlogen we met de  

kleuters van de tweede en de derde  
kleuterklas (Overimpe) door het heelal. 

Een thema op vraag van de kleuters! 
We vertrokken met onze raket van op de  

aarde  en gingen met de spaceshuttle verder 
de ruimte in. Uiteraard vloog ook Marcel  

–onze klaspop- mee. In de klas stond een  
raket, vandaar hadden we zicht op de  

verschillende planeten. Dit riep bij de kleuters 
vele vragen en interesses op. We leerden de belangrijkste kenmerken van de  

planeten en heel veel nieuwe woordjes kwamen aan bod.  
In de  klas kon je ruimtehoeken ontdekken met planeten, raketten en astronauten-

pakken. Via de ontdektafels in onze klas leerden we de verschillende ruimte-
voertuigen kennen. De creativiteit van onze kindjes werd aangewakkerd! Met  

kosteloos materiaal gingen ze aan de slag om hun eigen shuttles te bouwen. We 

maakten ook een astronautje 
om deze te besturen.  

We bekeken de landing op de 
maan.  Een hoogtepunt voor 

onze kapoenen.  Nadien 
mochten we ook zelf een 

voetafdruk nalaten op de 
maan. 

Leuke anekdotes kwamen 
naar boven:  

‘ een klein vliegtuigje vloog 
laag boven de speelplaats.  

Een kleutertje komt snel naar 
de juf en zegt: ‘Kijk juf, Louis 

Armstrong  is terug.’’ 

En…. ‘Juf, dit weekend ga ik 
met mijn papa naar Mars, 

want daar kan ik wonen en 
veel Marsen eten.’ Na een  

bezoek aan de verschillende 
planeten hebben we toch  

beslist naar de aarde terug te 
keren. We maakten een  

veilige landing! 
We leerden het liedje ‘de  

aarde van Urbanus’ en sloten 
hiermee ons thema af. 

Oost West, …… 

We vliegen door het heelal 



Het gezin is de belangrijkste sociale omgeving waarin het kind opgroeit.  Hier doet 

een kind de eerste ervaringen op van wat goed en slecht genoemd wordt in onze 
wereld. 

Binnen het gezin heeft het kind nood aan een warme en veilige omgeving, 
structuur en duidelijkheid in wat wel en niet is toegestaan. 

Een kind kan een bepaald gedrag aanleren worden, vb zich aan afspraken houden, 
luisteren naar mama en papa, geen speelgoed afnemen van broer of zus,... 

Deze afspraken kunnen best van jongs af aan geleerd worden om het meeste  
effect te hebben. Het is altijd moeilijker om een verkeerd gedrag te veranderen. 

Op onze school geven wij de jonge kinderen waardenopvoeding zoals respect, 
waarderen, behulpzaam zijn, beleefdheid, eerlijkheid,...  Deze waarden 

zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het kind de 
juiste kant opgaat.  Naast deze waarden is het ook 

belangrijk dat het kind: 
een positief zelfbeeld heeft (= ik kan bepaalde 

dingen goed, ik voel me goed in mijn vel,...). 

een goede relatie heeft met anderen (= besef 
dat de ander ook gedachten en gevoelens heeft). 

ervaart dat door zijn gedrag er positieve of  
negatieve gevolgen kunnen zijn. 

Dit alles komt tot stand door een hechte relatie 
met het kind. 

Hoe werken we aan 'een positief zelfbeeld' in de kleuterschool? 
We bevestigen zoveel mogelijk het goede gedrag van het kind. 

We benoemen de talenten van de kinderen. 
We ondersteunen het kind in zijn emoties. 

We helpen wanneer een kind twijfelt en leren het geloven in zichzelf. 
We motiveren kinderen, leren hen keuzes maken. 

We laten kinderen genieten van alledaagse dingen. 
We leren kinderen tot rust komen. 

We leren kinderen interesse hebben voor de anderen. 

We leren kinderen nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en betrokken bezig zijn. 
Tips voor de ouders: 

U bent het grote voorbeeld voor uw kind: toon en leer wat respect, waardering, 
beleefdheid... is. 

Durf duidelijke regels en afspraken te maken.  Voor het kind is het veel eenvou-
diger  wanneer het weet wat kan/niet 

kan. 
Maak tijd om gezellig samen iets te 

doen. 
Bespreek gevoelens: waarom ben je 

boos, bang, verdrietig,… 
Bespreek gedrag en leg uit waarom iets 

wel of niet kan. 
Geniet alvast van de mooie kerstperiode, 

een tijd van verbondenheid. 

Zorgleerkrachten  
Ann D'Haese, Veerle D'Haese 

HOE LEREN WE KINDEREN OMGAAN MET NORMEN  

EN WAARDEN? 



Ter gelegenheid van de grootoudersweek 

werden oma en opa uitgenodigd voor een 
boeiende herfstwandeling. 

Samen met hun kleinkind konden de 
grootouders genieten van leuke  

doe-opdrachten. 
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 gezellig ! 

Bedankt grootouders voor jullie  
enthousiaste medewerking tijdens de  

kabouterwandeling. 

 
Vele kaboutergroeten van, 

 
Juf Nancy Droessaert (1A), juf Nancy 

Van Verre (1B) en juf Sara De Kuyper 

Met oma en opa naar 

het kabouterbos  
(=domein Kasteel van Mesen)  

Er was eens ... 
Er was eens, al even geleden, een mooie herfstdag in oktober. 

Hét moment om onze regenlaarsjes en regenjas aan te trekken, en een bezoekje te brengen 
aan het Ronkenburgbos. Met een plastic zakje in de aanslag trokken we het bos in. Dennen-

appels, kastanjes, bolsters, prachtige bladeren,... allemaal kwamen ze aan bod, en allemaal 
namen we ze mee naar onze klas om ze daar verder te kunnen bewonderen. We sprongen 
over plassen, luisterden naar de bomen en leefden ons ten volle uit tussen de bladeren.   

Moe maar voldaan keerden we terug naar ons eigen warme klasje… 
mét een zakje herfstschatten.        

Veel groetjes van de Heiplaspeuters en juf Marth!              



Er was eens een mooie prinses, Sneeuwwitje genaamd. Ze was 

de mooiste van het land. Er waren ook 7 dwergen: Stoetel, Doc, 
Grumpie, Bloosje, Giechel, Dommel, Niezel. Maar er was ook een 

boze koningin..  En natuurlijk een knappe prins! Onze kapoenen 
uit de peuterklas en 1e kleuterklas van Toverimpe waren volledig 

in de ban van dit wondermooie sprookje. Ze maakten kennis met 
het sprookjesboek. In de klas gingen we rond dit thema aan de 

slag. We poetsten net zoals Sneeuwwitje, gingen op zoek naar 
diamanten in een donkere mijn net zoals de dwergen, spraken in 

onze magische spiegel net zoals de koningin. We maakten onze 
eigen toverspiegel en speelden het magische spiegelspel. Ten 

slotte speelde de juf natuurlijk poppenkast!  In de klas klonk het 
lied ‘Wij zijn de zeven dwergen, niet zo groot maar eerder 

klein…’ 
We eindigden ons verhaal met de volgende woorden: En ze leef-

den nog lang en gelukkig…. 

Magische groetjes,  De juf en kapoenen van de peuterklas/1e 
kleuterklas van Toverimpe! 

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is 

er de mooiste van het land?” 

3A deed een springwandeling 

Lopen, huppelen, springen…kleuters doen niets 

liever ! 
Dus het enthousiasme was groot toen juf  

Amaryllis ons voorstelde om een springwandeling 
te doen !  

Deze keer mochten we over het zebrapad  
springen van witte lijn naar witte lijn nadat we 

eerst goed naar links en rechts hadden gekeken. 
Dan trokken we naar het nieuwe rusthuis, daar 

liggen grote stenen blokken waar we op klommen 
en dan weer af sprongen. Gelukt bij iedereen !  

In het park van Mesen konden we springen en de 
zachte blaadjes. 

Verspringen… ook een leuke uitdaging…wie springt het verst ? 
Toen we aan de bron kwamen tekende  de juf een hinkelpad op de lege parking, dit 

kenden we van op school. 

En het leukst van alles…SPRINGEN in de plassen !!! 
 



Op een morgen zat er een brief van de Sint in onze brieven-

bus. Groot was onze nieuwsgierigheid…Wat zou de Sint ons 
willen vertellen? 

Tot onze verbazing hoorden we dat de Sint onze hulp nodig 
had! De Sint en zijn Pietjes hadden een groot probleem: 

Snurkpiet snurkte namelijk elke nacht zo luid zodat geen enkel 
Pietje en ook de Sint er niet meer konden van slapen. Daar-

door waren ze overdag allen heel moe en vreesden ze ervoor 
dat alle pakjes niet tijdig zouden klaar zijn om bij ons te brengen. 

Daarom vroeg de Sint of Snurkpiet in onze school zou mogen logeren. ’s Nachts is er 
toch niemand in de school en houdt hij dus niemand wakker. 

Na overleg met de juffen en de kleuters besloten we om een logeerkamer in te rich-
ten voor Snurkpiet. 

We zorgden voor een bedje, deken, kussen, knuffels en tekeningen zodat het er ge-
zellig werd voor Piet. 

Benieuwd waren we ’s anderendaags of Snurkpiet bij ons gelogeerd had. 

En ja…zijn pyjama en toiletzakje lagen er en het bed was ook beslapen! 
Alle kleuters waren door het dolle heen. 

Maar toen de Sint op een morgen terug een brief stuurde omdat hij bezorgd was en 
nog niks gehoord had van Snurkpiet, gingen we een kijkje nemen en vielen bijna om 

van verbazing...Snurkpiet zijn bed lag vol met papiertjes van snoep, chips en koe-
ken!! 

En in zijn toiletzakje zat er ook geen tandenborstel en zijn washandje was nog nieuw 
en ongebruikt…Foei Piet! 

Toen de dag aangebroken was dat de Sint en de Pietjes naar onze school kwamen, 
had Snurkpiet zich verslapen en kwam hij in pyjama met een rugzak vol snoep aan-

gelopen. 
Alle kleuters, de juffen én de Sint waren heel verbaasd en ook een beetje boos. 

Met de hulp van de kleuters werd er aan de Snurkpiet verteld hoe hij zich moet ver-
zorgen en zijn tanden poetsen én wat een gezond ontbijt is. 

Hij kreeg er ook een nieuwe tandenborstel bij en beloofde ons om elke morgen en 

avond zijn tandjes goed te poetsen en gezondere hapjes te smullen. 
Ook onze kleuters van de tweede kleuterklas zetten deze goede gewoonten verder 

en hebben daarna over de tandjes en gezonde hapjes geleerd. 
Kleutertjes van de tweede kleuterklas Heiplas en juf Gerda 
 

Snurkpiet kwam in onze school logeren ... 



CHEFKOKS IN 3C maken SPINNENSOEP 

Ja hoor in 3c zitten echte “topkoks”! 

Willen jullie mee proeven van onze kookkunsten? 

Spinnensoep 
Benodigdheden: 

1 prei    - 2 uien 

1 kleine pompoen  - 250 gr gehakt 
Enkele spaghettislingers 

Bereiding 

Stap 1:     Stap 2:      
Snij de groenten in fijne stukjes Rol de balletjes en prik er 8 stukjes  

         spaghettislingers in           
 

 

Stap 3:     Stap 4:  

Stoof de groenten, voeg water Opdienen en smullen maar… 
toe en laat alles koken   mmmm, echt lekker!!! 

 
 

 
 

 
 

 
Smakelijke groeten, 

Juf Wendy en de chefkoks 
van 3 C 



‘’Overcoming poverty is not a gesture of charity. It 
is an act of justice.”      Nelson Mandela 

Elk jaar, rond de kerstperiode, probeer ik mijn 

kleuters er bewust van te maken dat niet iedereen 
het even goed heeft dan wij en dat elk kind recht 

heeft op een goed leven! 
Door gesprekken en aan de hand van prenten ko-

men ze tot het besef dat er bevolkingsgroepen 
bestaan die onze hulp goed kunnen gebruiken. Dit 

jaar hebben ze kennis gemaakt met het project 

( en niet projector  )van Annemie Quintijn, 

voorzitter van de Vzw Hoop voor Senegal.  

Een vzw die beoogt  
.te helpen bij de toegang tot onderwijs en kwaliteitsscholen 

.te helpen bij de toegang tot gezondheidszorgen en tot welzijn van de bevolking 

.de toegang tot drinkbaar water te bevorderen 

.bij te dragen aan de economische ontwikkeling door activiteiten te ontwikkelen die 
inkomsten generen en een nieuw dynamisme geven aan de lokale economische sec-

toren en dit meer bepaald in de streek van Fouta in het noorden van Senegal . 

Om wat geld in te zamelen 
hebben we glazen potjes 

versierd en gaan deze  
verkopen tijdens de kerst-

drink op Heiplas. Onze gift 
gaat integraal naar Sene-

gal .  
Op 14 februari vertrekt  

Annemie immers richting 
Senegal, naar Aere Lao. Ze gaat daar een aantal nieuwe contacten leggen met de 

plaatselijke bevolking en op prospectiebezoek gaan in een aantal schooltjes en ge-
zondheidscentra. Materialen die van harte welkom zijn : schoolmaterialen en spullen 

voor in het gezondheidscentrum (verbanden, pleisters, paracetamol….) ook voetbal-
truitjes zijn heel erg geliefd bij de kinderen! Wie dit kan sponsoren gelieve een sein-

tje te geven 053/800322 en wie wat meer uitleg wil kan eens en kijkje nemen op de 

site: www.hoopvoorsenegal.tk                              3de kleuterklas Heiplas en juf Ann 

http://www.hoopvoorsenegal.tk



