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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

27/03 28/03           29/03 30/03 Paasdrink van het 
oudercomité! 

Beste ouder(s)/voogd,  
Ik ben Lore Van Geertruyen en studeer mijn tweede jaar kleuteronderwijs aan Thomas More te Mechelen. Ik loop stage in de klas van 
uw dochter/zoon. Deze stage verloopt op volgende dagen: 27, 28, 29, 30 en 31 maart en  12, 13, 14, 15, 16, 19 en 20 juni. 
In mijn vrije tijd ben ik al veel met kinderen bezig. Ik ben monitrice bij Kazou, hierbij begeleid ik kampen voor jonge kinderen en 
kinderen met een beperking. Ik ben ook leidster bij KSA-Roodkapjes te Denderbelle. In de vakanties geef ik graag sportkampjes voor 
kleuters.  
Ik kijk er alvast naar uit om uw dochter/zoon beter te leren kennen!  
Met vriendelijke groeten,  
Lore Van Geertruyen 

 

EVEN TERUGBLIKKEN … 

 

 

Lieve groeten van de juf 

- Maandag staken we de handen uit de mouwen en plantten we wortelen en uitjes.  
We gaven deze een plekje in onze miniserre. De dag nadien zagen we dat de serre nat was aan de binnenkant. Er kwamen heel wat 
theorieën naar boven van de kleuters: ‘Het regende in de serre, juf Kim heeft het onder de kraan gehouden, tovenarij …’. We gingen dan 
maar op onderzoek. Met behulp van spiegels, kokend water, onze adem en doucheverhalen, kregen de kleuters te horen wat condens is 
en hoe dit komt. 
-We deden een luisteropdracht waarbij de kleuters de juiste prent bij de verschillende tekstjes moesten leggen. 
-We maakten een aftelkalender want volgende week komen de paasklokken langs in de klas. Elke dag versieren we een eitje en tellen 
we hoeveel keer we nog moeten slapen vooraleer ze komen. 
-We oefenden het zoeken naar eitjes al eens in. De juf verstopte 25 fopeieren in de klas en de kleuters moesten ze zo snel mogelijk 
terugvinden. 
-In onze klas versierden we onze paasboom en ook in de huishoek konden de kleuters naar hartenlust versieren. 
-Aan de ronde tafel mochten de kleuters vrij paashazen versieren en ook onze paasmand werd afgewerkt. 
-We oefenden het leggen van een matrix door 2 kleuren van bloemen te combineren. Ook gingen we op zoek naar de verschillen tussen 
twee lenteprenten. 
-Vrijdag mochten de kleuters een placemat weven of schilderden ze een paasplacemat met waterverf. In de namiddag werden de 
deuren open gezet en mochten de kleuters in de verschillende klassen spelen. 











 


