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Beste ouders,

Terwijl de Rode Duivels hun race in de WK proberen te halen, was het ook een razendsnelle race voor onze duiveltjes. Het 
schooljaar loopt alweer ten einde. En sinds de vorige editie van het Eekhoorntje, hebben weer heel veel activiteiten 
plaatsgevonden: op naar de boerderij, een dagje in Planckendael, een plons in het zwembad, het afscheidsontbijt van de 3de 
kleuterklassen, ... Namens het redactieteam wens ik jullie een boeiende ontdekking van een aantal van deze activiteiten in deze 
editie.

Namens de Ouderraad wil ik jullie allemaal ook van harte bedanken voor jullie steun gedurende het hele schooljaar en zeker ook 
voor de eindejaarscadeaus. De juffen en meesters gaan er zeker en vast van kunnen genieten tijdens de zomervakantie. En dat 
hebben ze hartstikke verdiend!

Tenslotte wil ik graag de volgende leden van de Ouderraad bedanken die er volgend jaar spijtig genoeg niet meer bij kunnen zijn: 
Ana Sofia Kramer, Hélène Lagasse, Claire Braun, Antoinette Van Hecke, Freya van Schaik en Brigitte Boonen. Hartelijk dank voor 
jullie inzet en enthousiasme de afgelopen jaren! En een speciale dank aan Brigitte en Freya, 2 van onze 3 redactieleden die zich
altijd tot de laatste dag inzetten voor het Eekhoorntje en voor een prachtig resultaat zorgen.

Na zoveel inspanningen van zowel het schoolteam, de kindjes en alle ouders, is een zomervakantie dik verdiend. Geniet er dus 
allemaal volop van en tot volgend schooljaar!

Vi Nguyen
Voorzitster ouderraad



Het is donderdag 31 mei en ik heb vandaag het geluk om op uitstap te
mogen gaan met de kindjes van de onthaalklas en de eerste
kleuterklassen.

Ze wachten al met ongeduld op de bus! Gordeltjes vast en we zijn weg! Ze
zitten allemaal braaf m aar opgewonden op hun stoel.

Eenmaal ter p lekke ontdekken de kindjes alle d ieren van de boerderij! De
koeien, de stieren, ze lfs ook drie kalfjes! De kindjes kijken vol
verwondering naar de grote beesten. Ze lopen ook als zotjes achter de
kippen aan die dat m issch ien wat m inder leuk vinden. Een beetje fietsen,
fier op de gigantische tractor zitten en dan is het reeds tijd om in een
kringetje te zitten en te genieten van onze lekkere picknick. Even pip i doen
en hop, we zijn weer op stap!

De schapen staan op ons te wachten, en wat een geluk, de kindjes mogen
zelfs een lammetje aaien. Op naar twee grote paarden. Ze worden door de
kindjes verwend met wat gras. Spannend! De kindjes hebben wat schrik
dat de paarden hun handjes mee opeten! W e bezoeken ook hun stallen,
hmm ...ru ikt n iet zo lekker hé!

Vervolgens zitten we in een kring op wat stro en leren we bij over de
konijntjes. De kindjes mogen deze ook aaien. Zoooo zacht. En we ronden
af met twee piepkle ine kuikentjes. W at fijn zeg! Dan kom t de verrassing
van de boerin : alle kindjes worden verwend met een lekker ijsje!

De dag is ondertussen voorbij en het is tijd om terug op de bus te stappen.
Het is wat stiller dan de heenreis en somm igen vallen zelfs in slaap! Zoveel
mooie emoties op één dag! Dank voor dit super in itiatief van de school!

Valerie , m ama Romane (1KA)

Onthaalklas en eerste
kleuterklas gaan naar de 

boerderij



In de regen staan onze gemotiveerde kleine boeren op de bus wachten. Net aangekomen op de bestemming, schijnt de
zon gelukkig al op het puntje van hun neus... Hun avontuur op de boerderij begint met een ontmoetingmet de kalveren.
Kort daarna is het de beurt aan hun papa's, de stieren, die op heel efficiënte wijze gevoederd worden door de kinderen
met hooi of stro. Een rondgang in het kippenhok, wat knuffels voor geiten, een ritje op een fiets of tractor en het is al tijd
omop strobalen te gaan zitten voor een zeer landelijke picknick. Als afsluiting van de dag een schattig moment met de
konijnen, een ontmoeting met de schapen en paarden en als kers op de taart: een heerlijk ijsje gemaakt van...
geitenmelk! Kortom,wekeren terugnaar schoolmetmooieherinneringen inons hoofd!

Kathleen,mamavanHéloïse (1KB)



Wisseldag
3e kleuterklas gaat naar het eerste leerjaar

Sportnamiddag met de papa’s 

Ook al was ik een beetje later, ik heb tijdens de
vadersportnamiddag toch leuk kunnen sporten (spelen) met
onze kleuters van de derde kleuterklassen.

De papa's deden drie sporten met de kleuters: voetbal, tennis en
volleybal.

Ik had gekozen voor tennis. Natuurlijk hadden we geen echt
tennisveld, maar we hebben de kinderen een paar oefeningen en
spelletjes laten doen:
- lopen met een tennisbal in evenwicht op het racket;
- de bal tegen de muur slaan;
- de bal naar een vriendje gooien (met of zonder botsen).

De kinderen hebben het heel goed gedaan. Het was een heel
leuke namiddag, zeker omdat de zon scheen.

De volgende keer moeten de juffen ook deelnemen aan de
sportactiviteit. Dan wordt het een "topper"!

Christophe, papa van Charlize (3KA)

Met veel emotie hebben we onze kleine pagadders in rij de speelplaats van 
de kleuterschool zien verlaten, richting... lagere school! Iedereen heeft 
snel zijn plaats gevonden en beantwoordde al snel de vragen van de juf. 
Maar pas op: eerst moesten ze wel altijd hun vinger opsteken! De kinderen 
bleken al helemaal klaar te zijn voor deze belangrijke stap in hun 
schoolloopbaan. Waarschijnlijk zal dit vooral voor de ouders moeilijk 
worden... onze schatten groeien echt te snel!

Nicolas, papa van Alix (3KA)



Het schoolfeest was weer een groot succes!
Alle kindjes lopen door de gangen en langs de kraampjes 
heen om hun punten zo goed mogelijk te verzamelen. Het 
is in een euforische sfeer dat de ouders nog proberen te 
volgen en hun kinderen te steunen. De juffen zien de files 
aan hun kraampjes zich constant vullen. De "must" van de 
avond is langs de schminkstand te gaan en van het 
springkasteel te genieten. Het magische moment voor de 
kinderen is wanneer ze met hun handen vol punten in de 
grot van Ali Baba hun geschenk mogen gaan kiezen. Het is 
dan tijd voor de ouders om even bij te komen en gezellig 
een glaasje te drinken terwijl de kinderen hun kip met 
frietjes verorberen. Tot laat op de avond bleef het nog luid 
op de speelplaats! Dank aan de juffen voor de leuke 
organisatie en aan alle vrijwillige ouders die hard 
meegewerkt hebben om van deze editie weer een 
topfeest te maken.

Tatiana, mama van Julie (TK) en Elise (3KB)

MATER DEI FEESTEN

Deze woensdagmorgen was ik, samen met drie andere mama's van de klas, 
uitgenodigd in de klas van juf Elke om spelletjes te spelen met de kleuters 
van de eendjesklas. Elke mama zat aan een tafel met gezelschapsspellen 
van thuis meegebracht of van de klas.

De kleuters hebben zich vanzelf van de ene tafel naar de andere tafel 
verplaatst. Ik was onder de indruk hoe de kinderen aandachtig en 
betrokken waren. Iedereen wou deelnemen en winnen ... zonder vals te 
spelen!

Na de spelletjes gingen we in de kring om een activiteit rond het thema 
bloemen te doen. We hebben gezongen (de kleuters kenden alles 
vanbuiten), de kleuren en woordenschat rond maten geleerd terwijl we 
ons amuseerden.

Bedankt Juf Elke voor het verwelkomen in uw eendjesklas.

Emilie, mama van Arthur (1KA) en Juliette (3KB)

Spelletjesochtend
met de mama’s



Mater Dei Hotel

Had iedereeneenkoffer bij?
Nee, Louise en Julianhaddeneen zak.

Heb je zelf je koffermoetendragenopde trap?
’s Avonds hebbenwehet zelf gedaanen ’s ochtends heeft Jimalle koffers naar benedengedragen.

Wat hebben jullie ’s avonds allemaal gedaan?
We hebben met de spelletjes gespeeld maar niet met het mijne want het zat in mijn valies en dat
mocht eigenlijk niet. Elise S. had een spelletjemet feeënmeegebracht. Er was ook het spelletjemet
konijnen dat wij thuis hebben. De verrassingwas dat Juf Hilde en Juf Valerie pannenkoeken hadden
gebakken.Wehebbendie gegetenmetwitte suiker. Iedereenmocht ermaximum4eten.

Ik zit buiten aan de ontbijttafel met Elise. Het idealemoment omhaar aan
de tand tevoelenover haar verblijf inhet vermaardeHotelMater Dei …

Elise, weet jij nogwat je in je koffer hadgestopt omophotel tegaan?
Ja, dat weet ik nog supergoed! Een “doudou”, een slaapzak, boekjes, kleren,
eenonderbroekje eneenonderhemdje, pantoffeltjes.

Had jedangeenmatras?
Jawel, maar dat heeft papa later gebrachtwant het lagnogbij opaenoma.



Enhebben jullie daarnanogeenavondmaal gehad?
Ja, we hebben spaghetti bolognaise gegeten met kaas. Een meisje, Clémence van de andere
klas, vond dat niet lekker en heeft tomatensoep met balletjes en brood gegeten. Het dessert
was een fruitbrochette. Diemochtenwe zelf maken. Er was appel, aardbei, appelsien, druifjes
en perzik. Iemand had een brochette met alleen druifjes maar eigenlijk mocht dat niet. Het
fruitmochtenwe in chocoladedopenende restjesmochtenwemet onze vinger oplikken.

Wat hebben jullie nahet etengedaan?
We hebben onze tanden gepoetst. Clémence had een elektrische tandenborstel met
prinsessen. Daarnahebbenweons gewassen in de badkamer van Juf Valerie en Juf Elke. Eerst
de jongens. Ik was de allerlaatstewant twee kinderen hadden voorgestoken. Juf Hildewas de
“douchejuf”.

Endaarnazijn jullie gaanslapen?
Ja, de jongens waren eerst in bed omdat zij eerst gewassen waren. We hadden alle banken
opzijgezet en zelfs de stoel van de juf. Ik sliep tussen Louise en Jim. Juf Jolien heeft een

verhaaltje voorgelezen van Jip& Janneke. Het ging over Jip die zichwilde scheren zoals papa.
En over Janneke die een stoel liet vallen en mama die “potverdorie” zei. Louise had een
zaklamp bij maar dat was niet nodig want we zagen het licht van het toilet door de open
deur.

Is Juf Joliendanookgaanslapen?
Nee, zeheeft eerst naar ons gekeken. Sommige kinderendedenalsof ze sliepen. Ik niet.

Wiewas er ’s ochtends als eerstewakker?
Dat weet ik niet maar Léon, Maxence en Xavier waren de laatsten. Zij waren nog in pyjama
voor het ontbijt.

Watwas het ontbijt?
Boterhammenmet chocoof confituur, melk enappel- of sinaasappelsap.

Was jeheel ergmoedaarna?
NEE.Maar hetwaswel heel erg leuk? JA. HotelMater Dei krijgt 10 sterren.

EliseBlasson (3KB)met dehulpvanmama



Wij wensen de kleuters van de 
derde kleuterklassen

veel succes in het 
eerste leerjaar!



Ouderraad in actie!

Ondervoorzitter van de ouderraad

We verheugen ons op uw interesse!

Bij vragen kunt u een mailtje sturen aan ouderraadKS@materdei-spw.be 

Proficiat aan Juf Saartje
met de geboorte van 

haar dochtertje Sanne! 
De ouderraad zorgde

voor een mooi cadeau 
voor de baby!

SAVE THE DATE donderdag 20 september 2018 
vergadert de ouderraad om 20u in de 

leraarskamer



Hartelijk dank voor jullie 
methodologie, aanpak, inzet 

en vooral goede zorgen 
waarmee jullie onze kinderen 

dagelijks omringen! 

Dank u wel aan alle 
juffen en meester !

Hartelijk dank 
voor jullie 

passie naar 
onze kinderen 

toe.
Hartelijk 

bedankt ! 

Dank u voor het toffe 
schooljaar!

Dank u aan de juffen en meester 

om zo goed van ons kindjes te 
zorgen!

Enkele woordjes van dank voor
de juffen en meester die we van 

de ouders ontvingen!

Bedankt voor 
alles!



https://www.pieceofmake.nl/knutselen-zomer/windmolentje-maken/

Prettige vakantie!!! 

Wat heb je nodig?
•Vierkant vel gekleurd 
papier 
•Kopspelden
•Kralen
•Schaar
•Dikke rietjes

Windmolen maken, hoe doe je dat?

Vouw het vel papier dubbel en daarna nog een keer, tot een 
klein vierkant. Knip het papier nu diagonaal in, vanaf de 
oorspronkelijke punten van het vel, tot op ca ¾ van het 
gevouwen papier. Vouw open.
Krul vervolgens om en om 1 papieren flapje naar het midden 
van het papier. Zet de vier papierflapjes in het midden vast 
met een speld.
Rijg aan de achterzijde van de speld enkele kralen. Daarmee 
voorkom je dat het molentje tegen het rietje aan gaat draaien. 
Prik de speld een paar cm van de bovenkant door het dikke 
rietje. Klaar is je windmolentje!


