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Beste ouders,

Dat de tijd razendsnel voorbij vliegt, zal niemand ontkennen...

En dus zijn we nog maar een paar dagen verwijderd van het

einde van dit schooljaar.

Ook tijdens dit derde en laatste trimester van het schooljaar hebben we niet stil gezeten: er werd gefietst met mama's,
Indiaan gespeeld met papa's, we gingen allemaal op schoolreis, onze kleuters van de derde kleuterklas studeren
plechtig af van de kleuterschool en er werd een receptie gehouden om de vakantie alvast feestelijk in te zetten.

In deze editie nemen we jullie mee op een boeiende ontdekkingsreis waar een aantal activiteiten van de voorbije
weken in de kijker zetten.

Namens de Ouderraad wil ik jullie van

harte bedanken voor jullie steun dit

schooljaar. Dankzij jullie kan de school

de speelplaats van de kleuters verder

verfraaien. Het dossier voor het verkrijgen

van de subsidies van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie is ondertussen

ingediend. Het antwoord zal hopelijk

weldra volgen. Maar we zijn toch al

stiekem begonnen met ons

"verbeteringsproces“.
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Inderdaad, we hebben reeds nieuwe, kleurrijke vuilbakken aangekocht die ervoor zorgen dat geen enkel papiertje
en vuiltje meer rondslingert en als alles goed gaat, dan gaat onze speelplaats er binnenkort zo uitzien.

En last but not least, een welgemeende dankjewel voor jullie bijdragen voor de eindejaarscadeaus. De juffen en
meesters gaan er zeker en vast van kunnen genieten tijdens de zomervakantie. En dat hebben ze meer dan verdiend!

Tenslotte wil ik ook de volgende leden van de Ouderraad bedanken want zij zullen er volgend jaar spijtig genoeg
niet meer bij zijn, hun kindjes maken de overstap naar de Lagere School gaan: Marco de Radzitzky, Juliette Mahieu en
Catherine d'Oultremont. Hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme de afgelopen jaren!

Na al deze inspanningen van zowel het schoolteam,

de kleuters en de ouders, hebben we allemaal

onze zomervakantie dik verdiend! Geniet volop en

tot volgend schooljaar!

Vi Nguyen



De mama van Robin kwam wafels bakken en
vers geperst sinaasappelsap maken. De kleuters
waren enthousiast wanneer ze het deeg zagen
veranderen in wafels en de fruitpers was ook leuk
omdat ze mee mochten persen.

De mama van Eloïse kwam een paar kleuters
uit de klas nemen voor een rustige activiteit rond
sociale vaardigheden.

De papa van Lila kwam spelletjes spelen met de
kleuters die wakker waren. Hij deed dit met veel
humor en de kleuters waren er dol op.

De papa van Jean kwam uitgebreid tonen hoe
hij zich scheert. Wij mochten kijken, voelen,
helpen en Jean mocht op het einde een kus geven
om te voelen of het nog prikte.
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Papa’s zijn hun beroep komen uitleggen, de kleuters mochten actief meedoen!

“Wij werken immers samen voor de lancering van een nieuw product op de Belgische 

markt: decoratieve vinyl bekleding waarbij een nieuw leven wordt gegeven aan allerlei 

soorten dingen zoals muren, plafonds, deuren maar ook tafels, stoelen, kasten, enz. Wij 

hebben de kindjes zelf een plankje laten bekleden en wij waren heel hard onder de 

indruk van hoe goed de kinderen konden knippen en plakken. Dikke pluim voor de juf! 

Wij hebben er net zoals de kinderen enorm van genoten!”

Stephan (papa van Julien)

& Nicolas (papa van Juliette)

BEROEPBEROEPBEROEPBEROEP VAN PAPA!VAN PAPA!VAN PAPA!VAN PAPA!
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“Ik ben dus ons nieuw product ook in de klas van Juf Elke gaan
voorstellen. Hiernaast zie je onze Charly in actie met het knippen
en plakken. Ook hier indrukwekkend hoe goed de kindjes dit reeds
kunnen, dikke pluim voor de juf! Ik heb er enorm van genoten om
ze allemaal bezig te zien.”

Stephan (Papa van Charly 1KA – en Julien 1KB)
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“Daarna mocht ik van juf Emilie, op

verzoek van Alexine, een aantal

gezelschapsspelletjes spelen. De kinderen

waren dolenthousiast, net zoals ik! Juf

Emilie is er in geslaagd om de kinderen

perfect voor te bereiden op het eerste

leerjaar, dikke proficiat voor haar! De

kinderen hebben een fantastische tijd

gehad de laatste 3 jaar dankzij het hele

school team, oprecht bedankt hiervoor

aan allemaal!

Stephan (papa van Alexine)



“Op vrijdag 21 juni heb

ik een bezoek gebracht

in de klassen van mijn

twee zonen, Constantin

en Alexandre, om over mijn werk te praten. Ik had

een kleine power-point klaargemaakt met zoveel

mogelijk foto’s en video’s die de kinderen interessant

zouden kunnen vinden.

Blijkbaar is het gelukt, de kanonschoten en het

inzetten van onze helikopter oa. bleken zeer

interessant. Ook waren de kinderen blij om foto’s van

het binnenschip te zien, zoals de keuken of nog mijn

slaaphut. Wij hebben zelfs de aardbol van juf Mieke

moeten uithalen om sommige vragen te

beantwoorden!
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Het was heel leuk om interactie te

creëren met alle kinderen die veel vragen

stelden en ik denk in de toekomst zeker

terug te komen…”

Papa van Constantin



“Op woensdag 29 mei brak eindelijk de dag aan
waarnaar ik zo lang had uitgekeken.

Ik mocht een bezoekje brengen aan de kindjes
van de klas van juf Mieke.

Als dat geen reden was tot het kwispelen van
mijn staartje! De kindjes keken in mijn muil, en
konden hieruit afleiden dat ik een vleeseter was.

Ze leerden ook dat mijn eten verwerkt werd in
hondenbrokken en niet in kroketjes ����

Verder werd hen uitgelegd dat ik ‘s nachts braaf
in mijn bench slaap tot ik er ‘s ochtends weer uit
mag.

Als het te warm is, dan zweet ik niet, maar hijg ik.

Ook weten ze nu dat indien ze een soortgenootje
van mij wensen te aaien, ze dit best altijd eerst
vragen aan zijn baasje. Hondentandjes kunnen
immers scherp zijn…

Als mooie afsluiter mocht ik aan de leiband een
rondje lopen met mijn baasje Emile, gevolgd door
alle kindjes!

Dank u wel lieve kindjes voor jullie warme
ontvangst,

Jullie harig vriendje, Kalu.”

Oma van Emile

KALU IN DE KALU IN DE KALU IN DE KALU IN DE KLASKLASKLASKLAS!!!!
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De 3de kleuterklassen zijn allemaal gaan fietsen 

met de mama’s en een paar politieagenten! 

Dit was een echte uitdaging voor onze mannen 

en een uitzonderlijke ervaring voor de kleuters 

en de juffen! 
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Also sprach Zarathustra of 2001: a space odyssey... 

op de tonen van deze tijdloze muziek dalen onze kleuters 

de trap af... in een zwarte toga en met de traditionele 

graduation cap.

Met een krop in de keel beseffen we dat voor onze kinderen de laatste dagen van hun 

kleutercarrière zijn aangebroken. De Lagere School lonkt om de hoek, ze zijn er klaar voor én ze 

hebben er vooral zin in. Maar eerst nemen we op gepaste manier afscheid van de voorbije 3, voor 

sommigen 4, fantastische jaren in onze oh zo vertrouwde school, waar soms werd geweend maar 

nog meer wordt gelachen, plezier gemaakt en geleerd... onze tweede thuis.

PROCLAMATIE!!!PROCLAMATIE!!!PROCLAMATIE!!!PROCLAMATIE!!!
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Een vlotte choreografie op een vrolijk liedje doet de 

krop in de keel langzaam smelten en het duurt niet 

lang voor iedereen enthousiast meeklapt. 

Van een mooie opener gesproken, wel dit is er één. 

Het academisch gedeelte komt nadien aan bod, diploma's worden uitgereikt, bezegeld met een kus 

en een knuffel van de juf.

Gewapend met ons kleuterdiploma kunnen we de wereld aan, maar eerst de innerlijke mens 

versterken... want die croissants, chocoladebroodjes, boterkoeken en ronde "suisse"koeken staan 

daar toch niet zomaar. Daarmee is de cirkel rond, bij Juf Elke en Juf An wordt de aftrap gegeven met 

een kennismakingsontbijt en nu sluiten we af met een proclamatie-ontbijt.

PROCLAMATIE!!!PROCLAMATIE!!!PROCLAMATIE!!!PROCLAMATIE!!!
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Lieve kleuters, veel succes volgend jaar, jullie gaan dat schitterend doen!



Hartelijk bedankt aan onze fantastische juffen en meesters ! 

Geniet van de zomervakantie en tot in september …

…of op de openklasavond op donderdag 29/08/2019!

Contacteer ook het ouderraad via ouderraad.materdeiks@gmail.com


