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Beste allemaal,
Het schooljaar loopt alweer ten einde. Wat vliegt de tijd weer voorbij! Ook de laatste maanden vonden er weer tal van
leuke activiteiten plaats. Zo werd er vandaag volop gespetterd tijdens de Spetterdag.
In mei werden de mama's in het kader van Moederdag verwend en in juni was het de beurt aan de papa's. In deze editie
doen een paar verwende mama's hun verslag. Er werden ook een paar traantjes weggepinkt, omdat de kleuters van de
derde kleuterklas de kleuterschool volgend schooljaar zullen verruilen voor de lagere school. Tijdens het traditionele
afscheidsontbijt werd aan hen het diploma van de kleuterschool uitgereikt. Ze mochten dit jaar zelfs een nachtje op
school blijven slapen in Hotel Mater Dei. Ook daarover wordt in deze editie van het Eekhoorntje verslag gedaan. Verder
vindt u een exclusief interview met juf Marion, 's ochtends het gezicht van de school.
Tot slot nog een woord van grote dank aan Liesbeth Gestels, die zich afgelopen jaar heel hard heeft ingezet als voorzitter
van de ouderraad. Omdat haar kinderen de kleuterschool na dit schooljaar zijn ontgroeid, geeft zij het stokje volgend jaar
door aan Vi Nguyen, de huidige secretaris.
Geniet van de zomervakantie en tot volgend schooljaar!
De ouderraad

Moederdag in de 2e kleuterklas

Piratenfeest

Op 4 mei was het zover: de dag van de mama's
in 2K was aangebroken! Tot ieders verbazing waren het
echter geen mama's die op bezoek kwamen,
maar echte piratenmeisjes!! Hoofddoeken, littekens,
ze bleken net echt te zijn!
We werden verwelkomd in de klashoek, waar juf Lindsey kort uitleg
gaf over wat we allemaal gingen doen: op schattenjacht gaan in de
zandbak, met goudstukken op een verzonken bord gooien,
touwtrekken (de meisjes wonnen tegen de jongens, dat was straf!),
blikken omvergooien, estafette om zo snel mogelijk met ons
groepje een pot met zand te vullen, zakdoekje leggen, enzoverder!
Ambiance was gegarandeerd, vooral toen we op het liedje van Piet
Piraat mochten zingen én dansen.
Dank u wel lieve kindjes voor jullie warm onthaal en
enthousiasme, nog eens een superleuke en
onvergetelijke mamadag!
Claire, mama van Alix (2KB)

Moederdag in de 3e kleuterklas

Juf Emilie en haar kleuters
organiseren voor Moederdag
een beauty salon in de klas,.Ik
wil dit absoluut niet missen en
dus maak ik een afspraak.
Vrijdag mag ik langskomen!

Mama’s beautysalon

Wij zijn met verschillende mama’s die zich op een vrijdagochtend
maar al te graag laten verwennen. We worden onthaald door de
receptioniste van dienst en mogen onze eerste verwenbeurt kiezen.
Om de dag te starten ga ik eerst bij de kapper langs, nadien worden de
nagels voorzien van kleurtjes, hoe feller, hoe liever en ook stickertjes
mogen niet ontbreken. Omdat je van al dat verwennen toch dorst
krijgt, word ik getrakteerd op een lekkere smoothie, home made met
vers fruit, lekker!
Nu de inwendige mens versterkt is, is het tijd voor sport, de fiets moet
eraan geloven en zoals elke sportster krijg ook ik na al die
inspanningen een welverdiende massage.
Ondertussen is onze verwensessie
bijna afgelopen en voor de aanwezige
mama’s had het best nog een beetje
langer mogen duren. Dus zeker
voor herhaling vatbaar want nu
kunnen we ontspannen én verzorgd
de rest van de dag en het weekend
aanvatten.
Een welgemeende dankjewel aan
Juf Emilie en alle kleuters van 3KA!
Nathalie, mama van Norah (3KA)

Sushi maken in de derde kleuterklas
Wat er goed is aan koken, is
dat je nadien kunt opeten
wat je hebt klaargemaakt.
Maar, stel je voor dat je in
een klas van 26 kinderen
van (bijna) 6 jaar sushi moet
maken. Hoewel je misschien
anders zou verwachten, is
het maken van sushi niet
gemakkelijk, dus wij (drie
papa's) gingen uit van het
ergste 😉
De sessie begon met een korte demonstratie voor de kinderen hoe je
keukengerei en ingrediënten moet gebruiken, en we toonden de techniek
voor het rollen van maki. Nadat de kinderen hun handen hadden
gewassen, werden ze in drie groepen verdeeld. Elke groep gebruikte
verschillende ingrediënten voor de vulling van de maki: komkommers,
wortelen, eieren, tonijn, etc ...
Het was een genot om in de klas te zijn en de behendigheid van de
kinderen te zien. Terwijl zij toegewijd waren aan hun taak, hadden ze ook
veel plezier! Met een beetje hulp konden kinderen maki rollen. Sommigen
lieten een verbluffend resultaat zien. Aan het einde van de sessie, konden
de kinderen bijna niet wachten om de maki te eten die ze hadden
gemaakt, een gezond en exotisch tienuurtje! Het was zo'n groot succes dat
de sushi razendsnel op was. Excuses Juf Saartje, aan wie we ook een paar
stukjes sushi beloofd hadden...
Een zeer grote dank aan Juf Emilie voor haar vriendelijkheid en
professionaliteit!
Bao, papa van My-Anh
Bertrand, papa van Henri
Marco, papa van Alexandre

Spelletjes in de klas van Juf An
Wat een dag! Ook dit jaar werden de mama’s uitgenodigd door de klas van
hun jonge kapoen ter gelegenheid van Moederdag. Bij de vraag welke
activiteit Samuel graag wou uitvoeren, kreeg ik het volgend antwoord: samen
een gezelschapsspelletje spelen!
Juf Mia had die namiddag de klas van juf An overgenomen en enkele kinderen
moesten hun knutselwerkjes nog afmaken. Een ander deel van de kindjes had
vrij spel en ik kreeg een derde groep.
Samuel had van thuis iets leuks meegebracht
om in een groep te leren samenwerken. Het
bestond uit 4 diertjes die via een brug in
hun iglo moesten zien te geraken. Maar we
mochten niet treuzelen,
want als de
dobbelstenen verkeerd rolden, werd de
brug minder en minder stevig. Het was echt
hyper spannend! Iedereen deed zijn uiterste
best om de diertjes thuis te krijgen, maar
indien dit niet lukte, dan wou iedereen het
nog eens proberen en begonnen we vol
moed aan een nieuwe ronde.
Het was een fantastische ervaring om dit
met de schoolvriendjes van Samuel te
kunnen meemaken.
De
kinderen
waren
enthousiaste
spelpartners en er heerste een aangename
sfeer in de klas.
Dank aan de juffen voor deze leuke ervaring!
Fabienne, mama van Samuel (1KB)

Hotel Mater Dei

De kinderen van de derde kleuterklassen mochten in juni een
nachtje op school blijven slapen in Hotel Mater Dei! We
vroegen Iliona (3KB) wat ze ervan vond.
Wat hebben jullie gegeten?
Als vieruurtje mochten we marshmallows eten 😊 . En 's avonds
hebben we in de refter spaghetti gegeten.
Wat hebben jullie allemaal gedaan?
Juf Saartje heeft voor het slapen een boekje voorgelezen over
Indianen.
Het thema was die week Indianen.
Waar hebben jullie precies geslapen?
Wij hebben geslapen in ons klaslokaal en de kinderen van juf
Emilie hebben in het zorglokaal geslapen.
Hoe zijn jullie wakker geworden?
Met het liedje “Tring tring, daar gaat de wekker!” Dat was een
liedje op de radio of op een CD.
Daarna hebben we de stoelendans gedaan, waarbij er steeds
iemand anders op jouw plaats kwam.
Hebben alle vriendjes in hotel Mater Dei geslapen?
Ja, bijna iedereen. Iedereen had zijn eigen knuffel bij zich.
Ben je laat gaan slapen / heb je goed geslapen?
Niet zo heel goed... (maar dat hoort erbij).
Wat vond je het allerleukste aan Hotel Mater Dei?
Marshmallows eten!:-)
Dank je wel voor het interview, Iliona!

Afscheidsontbijt van de derde
kleuterklassen
Vandaag is het dé dag: de kleuters van de derde kleuterklassen zijn
"afgestudeerd". Het afscheidsontbijt is dan ook de gelegenheid om dit te
vieren en om afscheid te nemen van de kleuterschool (tranen nog
proberen in te houden). Het belooft een onvergetelijk moment te zijn.
My-Anh had me al stiekem laten weten dat de ouders zeker gingen wenen...

Vol spanning komen de ouders om acht uur aan en nemen
plaats aan de tafels in de refter waar al een lekker ontbijt klaar
staat. De spanning is niet meer te houden wanneer we plots het
Space Odyssey themalied horen waarop de kleuters één voor
één vanop de trap tevoorschijn komen. Het maakte de entree
heel grandioos. Het zien van al die kinderen met een zwarte
toga en afstudeerhoed was indrukwekkend en ontroerend.
Trots was op alle gezichten te zien, zowel die van de kinderen
alsook die van de ouders (die hun tranen nog altijd probeerden
in te houden). Vervolgens zongen de kleuters in koor van hoe
prettig het samen in de klas was en ze wensten elkaar veel
geluk voor volgend jaar.
Na deze inspanning nam juf Patricia het woord om de kleuters te feliciteren en te bedanken voor al die toffe jaren, ook dankzij alle juffen en
meesters. Juf Patricia had het ook een beetje moeilijk om van de kleuters afscheid te nemen en sommige ouders konden op dit moment hun tranen
niet meer inhouden. Na dit emotionele moment, werden de kinderen eindelijk van hun spanning verlost, want ze kregen allemaal hun diploma. Een
opluchting voor allemaal. Zo fier als een pauw waren ze. En de juffen ook (die probeerden ook hun tranen in te houden).
En zoals het moet volgens de traditie hebben de kinderen hun afstudeerhoed in de lucht gegooid als symbool voor dankbaarheid en succes!
Een succes was het zeker en eeuwig dankbaar zijn we voor de inzet van alle juffen en meesters. Hartelijk dank voor alles wat jullie doen voor onze
kinderen!
Vi Nguyen, mama van My-Anh (3KA)

Ontmoet…Juf Marion
Waar bent u geboren en getogen ?
Ik ben geboren te Etterbeek op 21 juli 1968. Daar heb ik ook vele jaren gewoond.
Wat is uw lievelingskleur? Bruin.
Wat is uw lievelingsgerecht? Witloof met hesp in de oven.
Wat zijn uw hobby’s?
Mijn hobby en ook mijn passie is vooral bezig zijn met kaarsen. Ik koop er overal een paar en hou ze
bij om ze gezellig op te branden in de koude winter. Ik versier er ook heel graag mijn tafel mee als ik
familie uit nodig.
Heeft u huisdieren?
Ja, een konijn (opgevoed als een hond! 😉 ) .
Wat is uw droomreis?
Mijn droomreis is om naar Kaapstad te gaan.
Hoe bent u bij Mater Dei terechtgekomen en hoe lang werkt u er inmiddels al?
Na eerst halftijds te hebben gewerkt in een kleuterschool in Overijse, heeft Mater Dei me langere
werkdagen voorgesteld. Dat kwam mij veel beter uit.
Hoe ziet een typische werkdag eruit voor u? U moet waarschijnlijk vroeg uit de veren om als eerste
op school te zijn?
Ik sta op om zes uur om dan om kwart voor zeven te vertrekken. Vanaf september zal dat half zes zijn
omdat ik verhuis naar Waterloo. Eens ik op school aankom maak ik koffie en print ik leuke prentjes
uit om in te kleuren met de kinderen. Ik maak alles klaar om de kinderen met open armen te
ontvangen.

Wat vindt u leuk aan u werk? Heeft u een lievelingsmoment tijdens de dag? En wat vindt u minder
leuk?
Het leuke aan dit werk is het omgaan met de kinderen. Hun spontaniteit en ook het pure dat uit een
kindermond komt. Ik hou van de knuffels die ik krijg zonder er naar te vragen. Ik ben ook al heel
emotioneel geweest toen een kindje viel en ik hem moest verzorgen. Hij vertelde me dat hij zag dat
ik een mama was omdat ik hem met veel liefde verzorgde zoals zijn mama doet.
Het leukste moment van de dag is wanneer ik met mijn collega Juf Marleen de refterdienst doe, we
werken en praten dan over hoe het met de kinderen gaat en hoe ze soms reageren. Dan zoeken we
samen een manier om daar goed mee om te gaan. Dat vind ik gezellig.

Uw werk kent vele uitdagingen: kleintjes geruststellen die verdrietig zijn omdat ze hun mama en
papa zien vertrekken, kleuters die ruzie maken of die iets uithalen dat niet mag etc.? Wat vindt u
de grootste uitdaging?
Ik ben er niet om de kindjes te straffen maar wel om ze te wijzen op wat ze verkeerd doen. Ik troost
ze en stel ze liever gerust. Het graag zien geeft me ook voldoening. Ik ben er toch een beetje om hun
mama te vervangen die er op dat moment niet is. Vervangen kan ik niet, maar hun liefde geven wel.
Wat zijn uw plannen voor de zomervakantie?
Ik ga in de maand juli verhuizen. Daar komt veel schilderwerk aan te pas. Na dat zware moment ga ik
uitblazen in Zuid-Frankrijk met mijn man en twee kinderen van 19 en 23 jaar oud. We gaan daar
samen kamperen zoals we al vaker gedaan hebben. Heerlijk!
Wat wenst u de kinderen toe deze zomervakantie?
Ik wens hen een heerlijk warme en mooie vakantie toe. Zowel aan de kindjes
als aan hun ouders. Ook veel aandacht en liefde, dat hebben ze soms ook nodig.
Ik hoop iedereen terug te zien in september om een warm ontvangst te hebben.

DOE MEE MET DE OUDERRAAD!
De ouderraad bestaat uit een gezellige groep ouders die op vrijwillige basis mee wil praten, nadenken, plannen en meewerken met de directie en het
schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school. Ieder jaar organiseren we een aantal acties/activiteiten, zoals de
kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar, de sociale actie en de paasactie. Iedereen is van harte welkom! Heb je niet veel tijd om de handen
uit de mouwen te steken? Geen nood , meedenken is ook leuk!

Save the date donderdag 21 september 2017 vergadert de ouderraad

om 20u in de leraarskamer

SECRETARIS van de ouderraad
en

REDACTIELID voor het schoolkrantje van de kleuterschool
Ons schoolkrantje “het Eekhoorntje” weerspiegelt wat zich dagelijks afspeelt in het boeiende wereldje van onze kleuters. De inzet van een groep oudersredactieleden staat borg voor de continuïteit van dit schoolkrantje. “Het Eekhoorntje” verschijnt drie keer per jaar (kersteditie, paaseditie en zomereditie).
We verheugen ons op uw interesse!
Bij vragen kunt u een mailtje sturen aan ouderraadKS@materdei-spw.be

IJsjes zelf maken is een makkie en super leuk om
samen met de kinderen te doen. Wat er voor nodig
is, zijn handige vormpjes. Je kan zo een lekkere
vruchtenyoghurt in de vormpjes gieten of eerst zelf
een smoothie maken.
Bereidingswijze:
Was de frambozen. Giet frambozen, (agave siroop)
en de yoghurt in de mixer. Mix tot een gladde
smoothie. Giet de smoothie in de vormpjes en leg in
de vriezer. Haal de volgende dag uit de vriezer en
smul!

http://www.lustikwel.nl/2012/05/zelf-gemaakte-ijsjes-van-yoghurt-in-15-min/

Ingrediënten:
Vanille yoghurt
Frambozen
(Agave siroop)

Prettige vakantie!!

Benodigdheden:
Mixer
Vormpjes

Volgend weerzien in je nieuwe klas op dinsdag
29 augustus 2017 tussen 17 uur en 18 uur!

