
KENNISMAKING LAGERE SCHOOL 

 

Doorheen het schooljaar organiseren we een aantal activiteiten met 3K en 1L vb. samen koken, 

naar de boerderij voorlezen, … 

Dit schooljaar willen we de ouders van de 3
de

 kleuterklas reeds vroeger laten kennis maken met 

de lagere school, namelijk op dinsdag 18 december. 

In de verschillende klassen houden we een ‘sterrenzoektocht’. De ouders mogen mee wandelen 

van de kleuterschool naar de lagere school. Ouders die pas later kunnen aansluiten (na 16.00 

uur), nodigen we ook graag uit bij een hapje en een drankje in de klas van het 1
ste

 leerjaar! 

 

‘Saperlipopette’ voor 3L & 4L 

 

         ‘Saparlipopette’ is een warme, grappige en ontroerende voorstelling van Ultima Thule en 

vertrekt vanuit een persoonlijk verhaal, ingebed in een maatschappelijke context. Ze vertellen 

over een oude man met een groot verdriet die na lange tijd zijn kleindochter ontmoet. De man 

leert opnieuw leven in kleur, en het meisje leert dat er soms grijs bestaat. En zwart. En wit. 

 

‘Pluche’ voor peuters, 1K en 2K 

 

Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn publiek mee in een 

humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk experiment, uitgevoerd 

op de hoogpersoonlijke knuffels van de kinderen. Die knuffels brengen ze mee naar 

de voorstelling en lenen ze voor één keer uit aan de wetenschap. Na de 

voorstelling krijgen de peuters en kleuters hun knuffel ongehavend terug, al zullen 

ze hem nét ietwat anders bekijken. Pluche is een voorstelling over geborgenheid, troost, 

vreugde, gezelschap, bescherming, … maar vooral over fantasie, veel fantasie !! 

Vergeet dus zeker niet je favoriete knuffel mee te brengen! 

 

KERSTKAARTENACTIE 

 

Onlangs ontwierpen alle kinderen hun eigen kerstkaartje! Binnenkort start de verkoop van de 

mooie kerstkaartjes. €6 per pakje van 6 kaarten. Via deze verkoop steunen jullie onze school bij 

de aankoop van nieuw meubilair!  

Wie alle pakjes verkocht heeft, krijgt nog een extra verrassing ! 

Dank jullie wel voor de steun ! 

JARIGEN DECEMBER 

 

2 december Charles 1K 18 december  Bavo  3K 

2 december Josse  2L 19 december Kyentha  1L 

4 december Juf Ann kleuterturnen 23 december Juliette  3K 

7 december Emile 1K 24 december Mila  3L 

12 december Nio  4L 24 december Laurens  3L 

13 december Juf Erna 2L 27 december Jinte  3K 

13 december Romy  3K 
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Vrolijk Kerstmis 


