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De laatste maand van het schooljaar
De laatste maand genieten van elkaar bij de huidige juf… Leuke activiteiten, hier en daar nog een uitstapje, een

feest. Kijk zeker naar de bijgevoegde maandkalender.

Omdat de instapklassen nu pas volledig zijn, wordt er op dinsdag 7/6 een klasfoto genomen door de

schoolfotograaf. De andere klassen zijn reeds aan de beurt geweest….

Eén speciale gebeurtenis laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Juf Renild gaat met

pensioen. Haar laatste maand als juf gaat in en dat vieren we met alle kleuters op vrijdag 10

juni. Indien je als ouder nog een leuke anekdote weet of graag met haar een herinnering deelt,

kan je haar dit altijd bezorgen op deze dag!

Op maandag 27/6 gaan de kleuters al eens een keertje spelen in hun nieuwe klas en weten ze bij welke juf ze

volgend schooljaar zitten. (Hier volgt nog een brief over, zodat jullie natuurlijk ook op de hoogte zijn).

De laatste dag van het schooljaar
Donderdag 30 juni is het de laatste dag van het schooljaar.
We maken er een leuk einde van: de juffen spelen toneel en de school trakteert met een ijsje!!!
Om 12.15u is de school gedaan en begint de grote vakantie.
Er is opvang op school tot 13.00 u.
Wie die donderdag langer opvang voor zijn/haar kinderen nodig heeft, moet de buitenschoolse
kinderopvang, de Kubus, contacteren.

Zorg ervoor dat je al het gerief van uw kinderen mee naar huis neemt: boekentas, fiets, fietshelm,
drinkbus,…..

Allerlei
● Vele fijne activiteiten hebben plaatsgevonden in de maand mei…. Vergeet zeker niet de foto’s

op de website te bekijken…De foto’s van de klassen zullen tot half juli op de website blijven

staan. Vanaf dan worden de mappen terug klaargemaakt voor het volgende schooljaar.

Ben je je code kwijt? Laat het even weten en we sturen ze je door.

● We verwachten half juni lammetjes! Wij kijken er naar uit… hopelijk kunnen de kleuters hen geboren zien
worden…

● Gelieve jullie kinderen ’s morgens al in te smeren met zonnecrème en als het kan een petje of
een zonnehoedje mee te geven bij dit warme weer. Tijdens de middagpauze worden



de kleuters terug ingesmeerd door de leerkrachten.

● Wanneer u voor het einde van het schooljaar met vakantie gaat, vragen wij u de klasleerkracht op tijd te
verwittigen. Zo kan zij de tekeningen en werkjes zorgvuldig bijeen zoeken en nog op tijd meegeven.

● In de week van 20 juni worden onze bakken van de verloren voorwerpen uitgestald … U kan
nu ook al een verloren voorwerp zoeken in de inkomhal van de kleuterschool. (het puilt
weer uit!)
Wat op vrijdag 2 juli nog in onze bakken zit, wordt geschonken aan een goed doel!

Wat kan je best al in je agenda noteren voor het volgende schooljaar…
Algemene infoavond woe 07/09/’22

Facultatieve verlofdag ma 03/10/’22

Quiz (STAM) vrij 14/10/’22

Pedagogische studiedag woe 16/11/’22

Geefmarkt (STAM) vrij 18/11/’22

Nieuwjaarsdrink vrij 13/01/’23

Facultatieve verlofdag vrij 27/01/’23

Lampionnentocht (STAM) za 11/02/’23

Pedagogische studiedag ma 20/03/’23

Schoolfeest za 13/05/’23

Deze voorstellingen legden we al vast in het Marc Liebrechtcentrum…
Voor de K1’s op 22/03/’23: Vreemde vogel - Ellen Smets

Voor de K2’s op 09/11/’22: De winter-Gruffalo-Meneer Monster

BODYMAP
Een heel schooljaar lang hebben we ons - naast alle andere activiteiten in de kleuterschool- gericht op het aanbieden

van specifieke bewegingsvormen. Maar we zijn nog lang niet klaar! Ook volgend schooljaar willen we hierop blijven

inzetten en zullen we jullie als ouders blijven informeren over het belang van beweging in de

totale ontwikkeling van uw kind(eren).

Daag ook tijdens de vakantie je kleuter voldoende uit tot bewegen!

Hou het steeds speels en ongedwongen.

Hieronder vind je nog een aantal tips voor deze zomer …
Spelen met water …
Laat je kind een natte spons leeg wringen in een potje waarbij hij/zij probeert zoveel mogelijk

water uit de spons te halen.

Ook spuitjes, kleine waterpistolen e.d zijn een fijn en nuttig speelmateriaal.

Je kleuter ontwikkelt zo meer kracht in de vingers → sterkere vingers = betere ontwikkeling pengreep

Zeepbellen blazen

Welk kind vindt het nu niet fijn om zeepbellen te blazen?

Leuk en nuttig, want een goede mondmotoriek zorgt voor een betere articulatie.

Parcours in het huis of de tuin



Laat je kleuter het parcours mee uitstippelen en bouwen. Laat hem ergens onder kruipen, op klimmen, af springen,

… Al spelend (kruipen, sluipen, klimmen, springen, …) komen er heel wat bewegingsvormen aan bod waarbij onze

beide lichaamshelften moeten samenwerken.

Fietsen

Wil je je kleuter leren fietsen? Kies dan voor een loopfiets of kleine fiets waar je de trappers af haalt!

Bij het fietsen met een loopfiets moet uw kleuter zelf het evenwicht bewaren (in tegenstelling tot

een fiets met zijwieltjes). Dit is de ideale voorbereiding voor het echte fietsen op twee wielen,

maar ook voor het goed ontwikkelen van je evenwichtsorgaan.

Wanneer het fietsen op de loopfiets zeer vlot verloopt kan je overstappen op een

fiets (ZONDER zijwieltjes).

Genie� va� d� laatst� maan� va� he� schooljaa�!


