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Voorwoord

Klas Xperiences

Hallo beste mama’s en papa’s,

Kunst

De lente staat voor de deur en het is dus tijd voor ons 2de Eekhoorntje van dit schooljaar! In dit nummer gaan jullie weer
een heleboel informatie vinden over het dolle leven van onze kleuters in de kleuterschool!
Zo vindt u onder het luik “Klas Xperiences” leuke verhaaltjes van mama’s en papa’s die in de klas van hun kapoen zijn
gekomen; wat een belevenis! In dit 2de eekhoorntje leren jullie ook Juf Mieke een beetje beter kennen via ons exclusief
interview.

Juf Veerle heeft aan de ouders en grootouders
van “haar” kinderen gevraagd om iets te komen
vertellen of tonen rond Kunst.

Pasen staat bovendien al een paar jaar in onze school in het teken van de sociale actie “Nasci”. Meer informatie daarover
in dit nummer. De ouderraad wenst u bovendien nogmaals uit te nodigen om deel te nemen aan onze vergaderingen.
Wij zijn dringend op zoek naar gemotiveerde ouders vanaf september!
Wij wensen eveneens alle ouders te bedanken voor hun enthousiaste deelname aan de “Paaseitjesactie”. Er werden
maar liefst 390 pakjes verkocht!!
Wij wensen jullie een vrolijk paasfeest toe!
Veel leesplezier,
De ouderraad

Ik ben helaas geen kunstenaar... Maar ik vind het
altijd leuk om in de klas van Thomas te komen
om iets de doen. Hij is altijd zo trots en het is
echt een plezier om een uur samen met zijn Juf
en zijn vriendjes te beleven.
Op donderdag 25 februari ben ik dus terug naar
school geweest. Ik had een schilderij van mijn
grootmoeder meegenomen en alle kinderen
konden iets vertellen over haar kunstwerk. Ze
konden ook een parallel maken met schilderijen
uit een boek dat ze de vorige dagen samen met
Juf Veerle gelezen hadden.
Nadien heb ik een paar bekende meesterstukken
van Van Gogh (uit een boek uiteraard…) getoond
en het was bijzonder leuk om hun reacties te
horen en te zien. Wat een rommel: het is donker,
de hemel is blauw en groen, de zonnebloemen
zijn mooi,... Iedereen tegelijk... of bijna iedereen
dankzij de Juf!
Het was dus een heel leuke ervaring!!! Bedankt
Juf Veerle en bedankt kindjes!

Olivia, mama van Thomas (3KA)

Hoog geëerd publiek!
Na vele pogingen via het internet en via persoonlijke contacten was het toch gelukt; twee
kaartjes voor de felbegeerde circusvoorstelling van Mater Dei. Op donderdag 28 januari
toog ik met een oranje kaartje op zak naar de school. Binnengekomen was de hele inkomhal
omgetoverd tot een echte circustent. Dit ging een spannende voorstelling worden! Een circusdirecteur met hoge hoed, die wel wat weg had van meester Pascal, en een clown met kleurige
broek en blauwe bolhoed heetten ons welkom in het circus. De tent was afgeladen vol en we
konden niet wachten op het optreden.
Als eerste kwamen er woeste leeuwen het podium op gerend. Op vier poten en luid grommend sprongen de hongerige leeuwen door een brandende hoepel. Uit mijn ooghoeken kon
ik al bange papa's en mama's elkaars handjes zien vasthouden!
Gelukkig gingen de leeuwen weer terug in het hok en werd er een roze doos naar het midden
van het podium geduwd. Uit de doos kwam een prinsessenballerina te voorschijn en ook uit
de klas kwam een grote groep mooi aangeklede ballerina's om een prachtige dansvoorstelling
te geven.
Na de elegantie van de ballerina's kon het lachen, gieren en brullen beginnen. Eerst kwamen
de clowns, uitgedost in gekleurde pakken met geschminkte gezichten, daarna de aapjes. Die
aapjes waren wel het meest ondeugend, naast mooie trucjes op de loopband stalen ze ook
nog de banaan van de juf!
De prachtige middag werd afgesloten door de dansers en de acrobaten. De dansers brachten
allemaal een paraplu mee voor een wonderbaarlijke voorstelling met dans en muziek. De
acrobaten waren gespierd, hadden gewichten en konden allemaal over een smal en gevaarlijk
koord balanceren. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen!
Kortom geweldig genoten van een ouderwets circus bij Mater Dei, kan niet wachten op volgend jaar!

Guido, papa van Erik (1KA)

CIRCUS

27-28 januari 2016
Kindjes van de “grote” klassen, broertjes en zusjes, ouders en grootouders, komt
dat zien want het circus bezoekt onze kleuterschool!
Kleurrijke vlaggetjes schetsen de tent. De banken en stoelen zijn vol bezet. Lekkere
popcorn wordt aangeboden aan het ongeduldige publiek. Eindelijk klinkt de blijde
circusmuziek! De circusdirecteur (meester Pascal) en clown (juf An) onderhouden
de kleinen en groten terwijl de zenuwachtige artiesten de laatste voorbereidingen
treffen.
Ah! Hier komen de leeuwen met hun grote gouden kroon. Ze zijn goed afgericht en
springen dapper door een cirkel vuur. Na de wildheid volgt zachtheid. Uit een roze
doos verschijnt een ballerina en rond haar dansen bekoorlijke figuurtjes.
Daarna komen prachtige clowns binnen met driehoekige hoedjes en grote vlinderdasjes. De aapjes die volgen zijn heel leuk en kunnen veel trucs doen. Zulke schattige aapjes hadden we nooit eerder gezien!
En dan opnieuw een groep ballerina’s, deze keer in de “Singing in de rain”-stijl met
roze paraplu’s. De directeur en clown debatteren eventjes over wie de sterkste is,
voor de grande finale.
De acrobaten treden op! Ze tonen hun kracht, lopen op een touw en springen hoog
in de lucht. Zo eindigt een heel toffe show!
Bedankt en proficiat aan de kleine artiesten, de circusdirecteur en clown, en al de
juffen.

Eleonora, mama van Elisa Noë (1KB)

Spelwoensdag bij juf Emilie

Kalligrafie

Hallo iedereen!

Vrijdag 26 februari had ik het grote genoegen om op bezoek te mogen komen in de klas van mijn
kleindochter Valentine (bij juf Veerle) om de kinderen de kunst van het kalligraferen te tonen.

Ik ben de mama van Tyméo die in de tweede kleuterklas zit bij
juf Emilie!
Ik ben verleden woensdag in de klas geweest om met de kinderen te spelen en het was echt leuk!!

Zij waren allemaal erg geïnteresseerd te zien dat de letters, dankzij de gebruikte kalligrafeerpennen, prachtige kunstwerken konden worden! Elk kind kreeg een boekenlegger waarop zijn of haar
voornaam met de hand werd geschreven. De kinderen probeerden vervolgens hun eigen mooie
letters na te maken.

We speelden twee verschillende spellen en wat de kinderen bijzonder aangenaam vonden was het spel ‘de dobble voor kids’!
Daarmee hebben wij echt veel succes gehad!

Juf Veerle, hartelijk bedankt, het was heel erg leuk om mijn kennis over de kunst van het kalligraferen over te kunnen brengen in de klas van Valentine!

De kinderen in de klas speelden heel graag samen, er was een
prettige sfeer en een super juf die haar klas met veel vriendelijkheid en professionaliteit beheerste!

Georgette, oma van Valentine (3KA)

En wat mij betreft heb ik mijn zoontje Tyméo in de context van
de klas ontdekt, een echt plezier om hem zo goed in het Nederlands te horen babbelen, en zoveel plezier te hebben met zijn
vrienden. Hij was zo tevreden dat zijn mama aanwezig was in de
klas om daar aangename momenten met hem door te brengen!

Kitty, mama van Tyméo (2KB)

Het verhaaltje
De pinguïn die kon vliegen
Krak zei het ei.
Op een groot verlaten eiland, midden in de zee, stond een ei. De zon koesterde het met warme stralen. Een zeemeeuw
vloog nieuwsgierig over.
Piep, zei Pinguïn, hallo zei Zeemeeuw, kom je ook eens kijken? Het was een erg vriendelijke zeemeeuw. Kom er maar uit
riep hij. Pinguïn kroop uit het ei en deed een paar stapjes. Schudde eens met zijn vleugels.
Wat heb jij grote vleugels, zei Zeemeeuw, dat heb ik nog nooit gezien! Kun je vliegen?
Pinguïn bekeek zichzelf eens in het water. Vliegen? Hoe zou dat gaan? Het water voelde wel erg vertrouwd. Kom, zei Zeemeeuw, je doet zo en zo en zo. Pinguïn deed wat hem gezegd werd, rende hard over het water met zijn vleugels wijd uit
en kijk: hij vloog!
Boven hem vloog Zeemeeuw. Jij bent de eerste pinguïn die kan vliegen, zei hij. Pinguïn wist niet eens dat hij een pinguïn
was, maar die konden dus niet vliegen? Prompt stortte Pinguïn neer, met een grote plons.
Zeemeeuw dook hem na. Het water voelt erg lekker, zei Pinguïn. Zeemeeuw glimlachte, alle pinguïns kunnen heel goed
zwemmen, zei hij. En duiken. Probeer maar. Wat was het mooi onder water.
Zeehonden speelden onder hem. Ze gaven hem plaagstootjes. Kijk uit voor de IJsbeer, riepen ze, die is heel gevaarlijk!
Groot en wit was hij, zeiden ze, heel groot en heel wit. Maar hij kon niet vliegen wisten ze.
Pinguïn dook omhoog naar Zeemeeuw, die rustig boven hem dobberde. Bonk duwde hij Zeemeeuw uit het water! Hij
vertelde van IJsbeer, en Zeemeeuw wist dat wel. Kom, we gaan hem zoeken zei Zeemeeuw.
Samen vlogen ze over de ijsrand. Zeemeeuw wist waar hij moest zoeken, en al snel vonden ze IJsbeer. Pinguïn vond hem
mooi! Maar wel erg groot inderdaad. Pinguïn vloog eens laag over. Landen durfde hij nog niet, IJsbeer was immers gevaarlijk!
Roar, brulde IJsbeer, wat ben jij voor een raar geval. Snel riep hij zijn kinderen, want met rare gevallen wist je het maar
nooit vond hij. Ik ben een pinguïn, riep Pinguïn. En ik kan vliegen.
IJsbeer vond het tijd voor een goed gesprek, maar Pinguïn vloog snel verder. Gevaarlijk hadden de zeehonden gezegd.
Je weet het niet he? Zeemeeuw was aan het spelen met een grote fontein uit een eiland. Dat is geen eiland, dat is een
walvis, riep hij.
Nu zag Pinguïn dat het eiland een heel heel grote vis was die glimlachte. IJsbeer was toch niet zo groot, Walvis was groot!
Hij landde eens op Walvis’ rug. Walvis wist heel veel, hij was al erg oud en had veel gereisd en gezien. Maar een vliegende
pinguïn nog nooit. Je bent een Wonder vertelde Walvis.
En sindsdien heet Pinguïn Wonder.
Als je hem ziet, doe je hem dan de groeten?
P.S. wonderen bestaan!

© the Tale Machine

SOCIALE ACTIE

Inzameling van kinderkledij en ander materiaal
ten voordele van

NASCI
een Brusselse organisatie die hulpbehoevende zwangere vrouwen, moeders en hun kinderen een helpende hand reikt
door het ter beschikking stellen van essentiële dingen voor hun levensonderhoud.

WAARMEE kunnen we NASCI dit jaar ontzettend goed helpen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Baby- en kinderkleding & schoenen
Schoolgerief (potloden, gommen, slijpers, latten, balpennen,…) en boekentassen
Toiletartikelen voor kind en moeder: wasproducten, shampoo, talk, badolie, zinkzalf, babyzeep, tandenborstels en tandpasta
Pampers (maat 1-5)
Handdoeken en washandjes
Lakens (ook voor 2 personen) & dekentjes
Klein speelgoed (ballen, knuffels, …)
WANNEER?
Kleding voor zwangere vrouwen en jonge moeders
Breng deze zaken tussen 11 en 18 april maar mee naar
school.

De dingen die u niet meer gebruikt, helpen deze moeders ontzettend !
Alvast bedankt voor uw medewerking !

INZAMELPUNT?
In de inkomhal naast de leraarskamer (tussen de 2 deuren)

Ontmoet... juf Mieke
Wat hebt u gestudeerd en waar? Waarom hebt u voor het onderwijs gekozen?
Ik heb gestudeerd in Heverlee, de kleuternormaalschool. De opleiding duurde toen
twee jaar. Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik het heel leuk vind om met
kinderen om te gaan.
Wat zijn uw hobby’s?
Ik heb geen specifieke hobby’s. Ik lees en teken graag, maar eigenlijk is mijn hobby
mijn klasje. Ik hou van hoekjes inrichten en decors uitbouwen. Ik maak het graag
gezellig in de klas. Ik steek daar veel tijd in en als je ziet dat de kinderen daar zo van
genieten, motiveert mij dat om het nog meer te doen. Mijn hobby is mijn beroep.
Wat is uw lievelingsdier? Hebt u zelf een huisdier?
Een kat. Ja, ik heb er eentje gekregen die wel een beetje moeilijk is, maar ik hou
enorm veel van katten.
Welke droomreis hebt u al gemaakt en welke droomreis zou u graag nog maken?
Ik ben twee jaar geleden naar Thailand gegaan en dat was een van mijn droomreizen.
Ik zou heel graag nog eens naar het Noorden gaan, de fjorden. Het Noorderlicht wil ik
eens een keertje in het echt zien.
U bent de meest ervaren kracht op Mater Dei. Hoe lang werkt u hier al en hoe lang
hebt u nog in andere scholen gewerkt?
Ik werk ongeveer 34 jaar voor dezelfde scholengemeenschap: eerst 15 jaar in het
Heilig Hartschooltje van Stokkel en daarna hier in Mater Dei. [Reactie van de redactie: dat is schitterend; dat u uw beroep nog zo interessant vindt na zo’n lange tijd!]
Ja, ik vind het nog altijd heel leuk...
Wat vindt u leuk aan de tweede kleuterklas? Zou u nog een ander klasje willen
uitproberen?
Ik heb ooit mogen kiezen welke klas ik wilde doen. Ik had 15 jaar de tweede en derde
kleuterklas gedaan, twee jaar de eerste en toen mocht ik kiezen. Ik heb toen voor de
tweede kleuterklas gekozen. Daarin zit volgens mij de echte pure kleuter.

In tegenstelling tot de onthaalklas en de eerste kleuterklas hebben de kinderen in de
tweede kleuterklas de “moederlijke” zorgen niet meer zo nodig. Ze zijn op die leeftijd
nog heel eerlijk, heel open, heel enthousiast en heel vlug mee te pakken in nieuwe
ideeën. Ze zijn heel spontaan, ik vind het heel leuk. Ze kunnen al zoveel en worden
steeds zelfstandiger. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze leren omgaan met de anderen op een mooie manier. En ik mag hun daarbij helpen!
Het onthaalklasje heb ik nooit gedaan en zou ik denk ik ook niet kunnen doen. De
kindjes zijn nog zo klein en hebben nog zoveel zorg nodig. Hier in de tweede kleuterklas sta ik het liefst!
U hebt steeds ontzettend leuke, creatieve ideeën (bijvoorbeeld voor het schoolfeest
vorig jaar). Waar haalt u uw inspiratie vandaan?
Een beetje van overal. Als ik onderweg van hier naar daar kleuterklasjes tegenkom,
dan kijk ik altijd even binnen. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook het Internet als
grote bron. En na 34 jaar ben ik al heel wat tegengekomen, dit van de een, dat van
de ander. Mijn tweelingzus zit ook in het onderwijs (het eerste leerjaar), en samen
komen we op heel wat ideeën. De vogelkostuums kwamen bijvoorbeeld van daar. Je
pikt dus overal een beetje op en maakt er je eigen ding van.
Wat vindt u het leukste aan uw werk?
De interactie met de kinderen. De manier waarop ze kunnen reageren, de warmte die
ze geven. Ze bewonderen je en ze geven je die liefde zomaar. Ze zijn onbevangen, hun
hart ligt op hun tong. Ze zijn niet berekenend, ze geven hun liefde op een blaadje en
ik heb het voor het oprapen. Ik mag ze zelf veel liefde geven. Het is zalig en voordat ik
het weet is het 4 uur!
Is er ook iets wat u iets minder leuk vindt...?
Het administratieve werk! Ik besteed liever mijn tijd aan dingen in de klas zoals materiaal bij elkaar zoeken, uitdenken hoe ik hun op een
prettige manier dingen kan bijbrengen, spulletjes klaarzetten, hoeken verrijken… Liever een echte juf in de klas
dan een “ideale” juf op papier.

Een slotwoordje voor alle kleutertjes die straks van de Paasvakantie mogen genieten?
Ik hoop dat ze volop genieten en dat ze er alles uit halen wat erin zit! Maar ik wens ze
ook rust toe. Ze lijken het soms zo druk te hebben, regelmatig zeggen ze dat ze “moe”
zijn nog voor ze het klasje binnen gaan... Dus… ik wens ze een rustige, leuke, zonnige
Paasvakantie toe waarin ze volop kunnen spelen en genieten van alles wat ze tegenkomen!

Recept met de kids!

U brengt ook weleens moeilijke thema’s ter sprake, bijvoorbeeld het dode olifantje in
Planckendael vorig jaar. Hoe pakt u dit aan?
Als de kinderen ermee aankomen, dan ga ik erop in. Ik heb zelf in mijn leven ook afscheid moeten nemen van heel dierbaren, dus ik weet hoe het voelt als deze wegvallen. Als het opkomt, bijvoorbeeld als een van de kinderen afscheid moet nemen van
hun oma of opa, dan bespreek ik dat met hen. Ik probeer kinderen dat met hun eigen
woordjes te laten zeggen. Ik zal dit soort thema’s niet vermijden, zeker niet als ze van
hen komen. In mijn klas kwam het dode olifantje in Planckendael niet zoveel ter sprake.
Deze pijnlijke onderwerpen mag je echter niet negeren, anders gaan ze fantaseren en
zelf dingen invullen. We kunnen ze daarin beter een beetje begeleiden en transparant
zijn. Ik heb niet alle antwoorden maar ik probeer de kinderen wel te vertellen hoe ik
erover denk en laat de kinderen vertellen hoe zij erover denken.

Ingrediënten
Benodigheden:

keukenrol

zeef

Benodigheden:

beslagkom

200 gr boter

ovenbakplaat

220 gr bloem

deegroller

1 ei

uitsteekvormpjes

snufje zout

keukenmesje

200 gr basterdsuiker

pannenkoekmes

20 gr citroenrasp

huishoudfolie
Bereiding
Snijd de boter in stukjes en laat ze in de koelkast hard worden.
Strooi door een zeef de bloem, zout, basterd suiker en de citroenrasp in een
kom.

Dank je wel juf Mieke!

Doe er nu de boter bij en snijd deze in hele kleine stukjes door de bloem.
Meng er met het mes snel een ei door.
Kneed met koele handen het deeg zo snel mogelijk tot een stevige bal.
Verpak het deeg nu in huishoudfolie en laat het 1 uur in de koelkast rusten.
Vet intussen de bakplaat in met boter.

Vrolijk
paasfeest!!!!

Strooi 1 eetlepel bloem op een gladdde werkplek.
Leg hierop de deegbal en druk hem een beetje plat.
Bestrijk de deegroller ook met bloem, en rol nu
het deeg uit naar alle kanten tot 1 lap van ca 4 mm dik.
Zet de oven op 190ºC.
Steek nu met de uitsteekvormpje(of een glas) koekjes uit het deeg.
Leg de koekjes op de bakplaat.
Bak ze in ca 10 min bruin, in het midden van de oven.
Als ze klaar en koud zijn kun je ze met een pannenkoekmes van de bakplaat
halen.

