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Oproep
Heb je thuis nog kinderfilms op dvd die niet meer gebruikt worden? Wij zijn er heel blij mee! Juf
Nadine gebruikt de films in de nabewaking. Bedankt!
Kleuterschool
* Nijntjesklas: Vanaf volgende week staat alles in het teken van Pasen. De volgende twee weken zullen
er allerlei activiteiten hierrond plaatsvinden. We zullen een paasconstructie maken, we bekijken een
eitje van dichterbij en we zetten de paasboom.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: Volgende week starten we met het thema “Pasen”. We gaan alvast aan
het knutselen om een paasmandje te maken.
* Muizen- & Eendjesklas: Met het thema “Kippen en eieren” nemen we al een aanloop naar Pasen.
We kijken eens waar kippen wonen, wat ze eten, … Is het de haan of de kip die het ei legt? We gaan
lekker kokkerellen en maken op 4 verschillende manieren een eitje klaar.
De papaweek was een groot succes! Er zijn heel wat papa’s op bezoek geweest in onze klas. Heel veel
dank, we vonden het superfijn! De foto’s van de papaweek staan op de website.
* Kikker- & Varkentjesklas: Maandag starten we met het thema “Joepie, lente!”. Alles zal in het teken
staan van de natuur die stilaan terug tot leven komt, de bomen 🌳 die hun groene jasje weer aandoen,
de paashaasjes 🐰 die zich aan het voorbereiden zijn.... Hopelijk mogen we dan ook rekenen op het
lentezonnetje 🌞!
In de Kikkerklas komt juf Ine een hele week stage lopen. Het wordt een week met leuke uitdagingen!
Agenda
* 25 maart 2019: Geen avondstudie – PV
* 26 maart 2019: Zwemmen 2de lj.
* 27 maart 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 2 april 2019: Zwemmen 2de lj.
* 4 april 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur

