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VOORWOORD 

Dag allemaal 

We starten het nieuwe jaar vol frisse moed en goesting en met 

een heel fijn kunstproject. We starten met 570 euro voor Feest-

varken VZW, waarvoor we net voor kerst koekjes bakten. We 

starten ook met een ‘nieuwe-oude’ juf. Juf Hilt is namelijk even 

terug op school als vervangjuf. Wat een kanjer is zij toch om on-

ze kinderen op die manier te helpen… We zijn het jaar ook ge-

start met afscheid nemen: op 1 januari is juf Thérèse op pensi-

oen gegaan. We hebben haar al uitgebreid gevierd met de kin- 

deren, van ‘t weekend nemen we 

met de collega’s afscheid… maar 

ja, hoe gaat dat… misschien maakt 

ze ook snel een comeback?! 

Prettig weekend! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

15/01 Geen studie 

16 en 

18/01 

Stella in de kleuterschool 

18/01 Wieltjesdag 3 en 4 

21/01 Kijkmoment instap 1 februari 

22/01 E-Lab (Gitok) voor L6 

23/01 Studiedag, dus geen school! 

25/01 Wieltjesdag 5 en 6 

01/02 Instap nieuwe kleuters 

01/02 Wieltjesdag 1 en 2 

01/02 Toonmoment kunstproject 

04/02 Babbelavond instappers 

07/02 Toneel in Kadans lagere school 

08/02 Verlofdag 
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LEEUWEN GEZOCHT 

Op dinsdag en donderdag  

zijn we nog op zoek naar een 

helper in de Leeuwenrefter. 

Wie helpt onze 4-jarige kleu-

ters bij het eten van hun bo-

terhammetjes tussen 12u15 

en 12u55? 

MEEBRENGEN 

Jullie mogen tegen woensdag 16 janua- 

ri een deksel van een schoendoos meebren-

gen. Deze gaan we gebruiken om er een 

kunstwerk van te maken. 

juf Leen 

PROJECT BEELDENDE KUNST 

Zoals jullie weten zijn we dit schooljaar op stap in de wereld van ‘kunst’. In het eerste trimester  

gingen we al experimenteren met drama. We deden toneeltjes, oefenden expressies en uitdrukkingen 

en leerden verschillende technieken kennen. Deze week zijn we gestart met enkele weken rond de 

beeldende kunsten. Met een leuk toneeltje maakten we het begin van enkele kunstweken waarin elke 

klas een ‘eigen’ kunstenaar heeft: Matisse, Picasso, Haring, Warhol, Mondriaan, Van Gogh, Kandinsky of 

Miró. Omdat we graag feesten, willen we deze weken eindigen in een klein feestje: op vrijdag 1 februa-

ri tussen 15 en 17 uur stellen we onze eigen werken tentoon in ons pop-up-museum! Welkom! 

WIJ VERZAMELEN…. 

Onze kleuters zijn grote fan van  

strijkparels! Hebben jullie thuis nog strijkpa-

rels liggen waar je vanaf wil??? Dan maak je 

ons daar heel blij mee! Ook vormpjes zijn 

nog welkom.  

Je mag deze gewoon meegeven met de kin-

deren naar  school.  

Alvast bedankt!!   

BRENGEN EN OPHALEN  

Beste ouders, 

Mogen wij vragen aan alle ouders om de verkeersregels te respec-

teren bij het brengen en afzetten van uw kinderen? Dan denk ik 

aan: correct parkeren, nooit met de wagen op het zebrapad stop-

pen, snelheid, te voet oversteken naast het zebrapad,... 

Dit in het belang van uw en alle kinderen van onze school!  

Het zou uw kind maar zijn… 

Dankjewel om samen te werken aan een veilige schoolomgeving! 

Meester Roel 


