
 

KLEUTERKRIEBEL 

1ste KLEUTERKLAS 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Óscar Romeroscholen vzw | Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde | T 052 25  88 92 – 052 22 28 16 

E basisschool@romerocollege.be | www.romerocollege.be 

VAN 27 TOT EN MET 31 MAART 2023 
THEMA: PASEN                         

 

     
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

Joepie, wij vieren de 
verjaardag van 

Ewout.   

Joepie, wij vieren de 
verjaardag van 

Noah. 

29/03 30/03 31/03 
Paasdrink van het 

oudercomité! 

Boodschap van de juffen 

Vrijdag is het paasdrink van het oudercomité. Wij kunnen dan een gezellige babbel doen en een drankje 
nuttigen (net zoals de kerstdrink wordt dit aansluitend na school georganiseerd). Wij kijken er naar uit om de 
paasvakantie samen in te zetten. Allen welkom om 15.00u. 
Na de vakantie verwelkomen we 1 nieuwe peuter: Camí. Dan zijn we met 21 eendjes. 

 

EVEN TERUGBLIKKEN … 

 

 

Lieve groeten van de juffen 

 

De voorbije week probeerden we de kinderen aan te zetten tot het ontwikkelen van hun creativiteit. In de 
eerste plaats werd er met verschillende knutselmaterialen geëxperimenteerd zonder dat de juf een opdracht 
gaf. Dat was niet zo gemakkelijk. De kinderen konden ervaringen opdoen rond knippen, kleven, prikken, 
tekenen, kleuren, schilderen en boetseren telkens vanuit hun eigen creativiteit. We leerden/oefenden ook 
grondig de scheurtechniek. Oefening baart kunst wordt er gezegd.  
Omdat het binnenkort Pasen is en dus de klokken komen, knutselden we meerdere dagen aan het paasmandje. 
De juf las ons een verhaal voor waarbij we heel veel zelf met het boek mochten doen. De gekleurde stippen 
werden steeds omgetoverd op een volgende bladzijde. Met deze rode, gele en blauwe stippen gingen we ook 
doorheen de week aan de slag. We speelden heel wat spelletjes met deze stippen. 

We leerden een leuk liedje 🎵: “Ik teken met mijn vingertje.” 
Vrijdag was het de laatste stagedag van juf Amy maar in mei komt zij nog eens terug voor twee weken. 
Het was dan ook een bijzondere dag, want we vierden haar 20ste verjaardag.  

























 


