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Jaarthema: Fit en gezond, de wereld rond! 

 

 

Familienieuws 

      

We nemen afscheid van … 

  Raymond Scheers, 

  grootvader van juf Kelly Scheers (kinderverzorgster) 

  overgrootvader van Ybo (L2B) en Milo (K2B) Backeljauw. 

 

        Axelle Lambeets, 

        nichtje van juf Tina Verheyden (bewegingsjuf).   

 

Schoolfeest: zaterdag 2 juni 2018! 

Graag willen we reclame maken voor ons schoolfeest op zaterdag 2 juni. De lagere school zal 

een spetterend optreden geven rond ons jaarthema ‘Fit en gezond, de wereld rond!’. Dit optreden start om 

14 uur.  

In onze kleuterschool wordt er vanaf 14 uur een spelenmarkt voorzien voor de kleuters. 

Natuurlijk zal er ook wat lekkers gegeten en gedronken kunnen worden.  

Allen daarheen dus! 

                                

 

  



 

Bodymaptip: voorbereiding pengreep 

Het is heel belangrijk dat baby's, peuters en kleuters veel met hun beide handen kunnen 

voelen en betasten. 

Met andere woorden, vuile handjes horen bij een gezonde ontwikkeling van de handen. 

 

Het is een verkeerde gedachte om te denken dat veel kleuren de pengreep stimuleert, het 

tegendeel is waar. Hieronder overlopen we hoe je je kind het best kan voorbereiden op 

een natuurlijk spontane pengreep, dit van baby naar kleuter. 

 
We horen vaak de reactie:  'Is dat wel hygiënisch, vuile handen?' 

Ons antwoord: handen dienen massaal verschillende prikkels te ervaren door in aanraking te 

komen met verschillende materialen zoals, plasticine, knuffel, zand, gras, bladeren, takken, stenen, 

slijk, water, schuim, voeding, kortom alle materialen die er bestaan moeten kinderen kunnen 

betasten. 

 

Het betasten van materialen heeft een link met het begrijpen van taal! 

Babytip 

Baby's moeten echt zoveel mogelijk de kans krijgen om met beide handen te kunnen grijpen, voelen 

en loslaten. 

Voorzie voor je baby een koffertje met materialen met verschillende texturen die ze ook in de 

mond mogen steken. 

vb: washandje, bijtring voorzien van verschillende texturen, houten blokjes (die niet te klein zijn), 

potjes, deksels, bekers, verschillende soorten ballen, kleine popjes,... 

Laat zeker toe dat baby's alles met de mond mee ontdekken, dit is zelfs heel belangrijk 

voor de mondmotoriek die ook samenhangt met de latere pengreep. 

Peutertip 

Peuters moeten zo veel mogelijk met beide handen voelen en betasten. 

Laat je peuter zoveel mogelijk zelf op ontdekking gaan, bijvoorbeeld in de tuin, het bos, het park 

enz. 

Let enkel op dat het veilig blijft maar vuil maken is veilig :-) 

Creëer voor je peuter een omgeving waar hij volop kan ontdekken, voorzie uitdagingen en een 

grote variatie aan materialen om te leren kennen door te betasten. 

Zo leert je peuter al doende wat hard, zacht, mals, scherp, prikt, nat, koud, warm, glibberig, 

bobbelig, kriebelend, plakkerig, buigzaam, breekbaar, scheurbaar, welk geluid het maakt.. 

Het ontdekken en betasten van materialen gaat altijd samen met specifieke geluiden.  

En deze geluiden hebben dan weer hun belangrijke invloed op de auditieve ontwikkeling. 

Door het hanteren en manipuleren van verschillende materialen worden de handen 

alsmaar sterker en soepeler om de latere pengreep ontspannen te kunnen maken. 

  



Kleutertip 

Ook je kleuter heeft nog heel veel nood aan handengymnastiek die ze krijgen door volgende 

activiteiten: 

Kneden, boetseren, scheuren, grijptangen, parels rijgen, torens bouwen met kleinere blokjes, 

steeknagels, enz 

Voor de grotere kleuters kunnen we iets fijner gaan werken door volgende materialen aan te 

bieden: 

tolletjes, pincetten, druppeltellers, vlechten, knikkeren, wasknijpers, vingerpopjes, vingerspelletjes 

met keukenelastiek,.. 

Een pengreep leer je niet aan, maar een pengreep groeit vanuit de ontwikkeling als je alle 

stapjes mag ondernemen. 

 

  



 

Nieuws uit de derde kleuterklas: K3 in boerderijland! 

Hier alvast een voorsmaakje van ons bezoek aan de kinderboerderij in Bornem! Schattige schaapjes, 

keicoole koeien, kakelende kippen, wroetende varkens, we zagen ze allemaal. En op deze zonnige 

dag mocht een artisanaal ijsje uiteraard niet ontbreken! 

Meer lekkers én alle foto’s van deze beestige uitstap kan je vinden op de klasblog van de derde 

kleuterklas! 

Oh ja, vergeet niet alvast de datum van onze schoolreis in je agenda te noteren: op dinsdag 29 mei 

sporen we met de trein richting Antwerpen voor een bezoek aan de zoo! We vertrekken die dag niet 

op school, maar spreken af aan het station. Kinderen die over een abonnement van de dierentuin 

beschikken, kunnen dit best op voorhand melden aan de juf. Meer info volgt via een briefje. 

Allemaal beestjes, als dat niet plezant is?! 

  

 

  



Nieuws uit het eerste leerjaar: eerste communie 

Op 21 april 2018 was voor 21 leerlingen uit het eerste leerjaar a, b en c  en twee oudere meisjes de 

grote dag aangebroken. 

Vanaf 9 uur werden ze opgewacht door de juffen in de kerk. 

Om half 10 stapten ze vrolijk en een beetje zenuwachtig  in een mooie rij naar hun stoeltje vooraan. 

Ze hebben hun beste beentje voorgezet bij het voorlezen, uitbeelden, aanbrengen van de gaven, het 

bidden en het meezingen, al dan niet met leuke gebaren. 

Een onvergetelijk moment was de eerste maal dat ze nu echt, net als de grote mensen, een hostie 

kregen. 

Na de viering werden ze met hun ouders uitgenodigd op een receptie op school .Hier werden 

traditioneel de communieprentjes uitgewisseld. 

Kijken jullie mee naar enkele mooie foto’s : 

 

 

 

 



 

 

 

 



Onze ‘oudjes’ op bezoek in de bewegingsles 

Op dinsdag 16 april was het zover… Onze kleuters uit K3C werden door hun juf, juf Loes, ingelicht 

dat er 6 ‘oudjes’ zouden komen meedoen in de bewegingsles. 

Om 13 uur kwam er een busje op de speelplaats gereden. Daarin zat begeleidster Gina samen met 6 

bewoners van het rusthuis “De Gerda”.  

Samen gingen we naar het busje om hen te verwelkomen. In de kleine zaal stonden er enkele 

stoelen klaar. De kleuters gaven om beurt een hand aan onze bezoekers en stelden zichzelf voor. 

Daarna hebben we enkele dansjes uitgevoerd: Clowntje Tiereliet, de wasdans, hoofd-schouders-

elleboog-been, rommelen en trommelen, … Enkele senioren dansten spontaan met ons mee!  

Als slot hebben enkele kleuters onze bezoekers gemasseerd met pluimpjes, balletjes en sponsjes. 

De kleuters keerden terug naar de klas en onze bezoekers kregen nog een lekkere kop koffie en een 

stukje vlaai.  Voor de kleuters was het een leuke ervaring om zorg te dragen voor onze senioren en 

om hen een ongelooflijke prachtige namiddag te bezorgen.  

Na een week vroeg ik aan de kleuters of ze het leuk vonden met de senioren… Enkele kleuters 

antwoordden: “Ik vond het niet leuk… maar… SUPERLEUK!” 

Een fiere juf Veerle. 

 

 

 

 

  



KALENDER  MEI  2018 

Di 1 Feest van de Arbeid 

Woe 2 Atletiek L3 en L4 (De Ster) 

Do 3 
Zwemmen L1 – L4 

Rollebolle K2 

Vrij  4  

Za  5  

Zo 6  

Ma 7 
Sportdag L2 

Oudercomité 

Di 8  

Woe 9 Toneel K2 en K3 

Do  10 Hemelvaart 

Vrij 11 Brugdag 

Za  12  

Zo  13 Moederdag 

Ma 14 Instap peuters / Sherborne KS en LS 

Di 15 Duolezen L2 – L6 

Woe 16 Sherborne KS en LS 

Do 17 
Zwemmen L1 – L4 

Sherborne KS en LS 

Vrij  18 L4 voetgangersexamen – L6 fietsexamen 

Za  19  

Zo  20 Pinksteren 

Ma  21 Pinkstermaandag 

Di  22 Schoolreis K1 

Woe 23 Schoolreis peuters 

Do 24 
Zwemmen L1 – L4 

Personeelsvergadering: geen studie – wel opvang 

Vrij 25  

Za 26  

Zo 27  

Ma 28 Start vrije inschrijvingen 

Di 29  

Woe 30  

Do 31 
Zwemmen L1 – L4 

Gazet present  / Megafuif L6 

 


