
     
WEEK VAN 18/3/2019 t.e.m. 22/3/2019 

 

Thema voor de ganse kleuterschool:  
 

 
  

 
 
 
 
 

De werken vorderen goed in onze school, 
We zullen nog wel een weekje samen in de weekkapel doorbrengen ! 

 
We beginnen ook te oefenen voor ons grootouderfeest. 

        Deze week krijg je de brief mee i.v.m. de kleding  
die je kleuter moet aandoen.  

Gelieve deze goed te lezen en bij te houden ! 



Wat doet mijn kleuter aan tijdens het grootouderfeest ! 

Beste ouders, 

De kleuters worden voor het feest in verschillende lentepersonages verkleed. 

(ook later voor het schoolfeest) 

Zoek in de lijst wat uw kleuter die dag zal dragen. 

Wij brengen geen kleding  mee naar de klas, tenzij anders vermeld. 

Wij verwachten uw kleuter aangekleed in de gepaste kledij ’s morgens om 8.40u 

op vrijdag  29/3 in de klas. 

 

Uw kleuter is het volgende personage : 

 

* Tuinman : 1e kleuterklas: Dimas, Arthur, Noah, Michiel, Varg, Siebe C. 

Ze dragen een geruit hemdje, jeansbroekje of salopet, rubberen laarsjes.  

Deze kleuters brengen tegen donderdag 21/3 een kindergietertje mee. 

 

 

* Zaaiers : 1ste kleuterklas : Wietse, Daniël, Thibaut, Emiel, Winter, Louis 

Ze dragen geruit hemdje ,jeansbroek of salopet, rubberen laarsjes, boerensjaaltje. 

Deze kleuters brengen tegen donderdag 21/3 een kinderkruiwagen en kinderharkje mee. 

 

 

* Eendjes: 1ste kleuterklas: Len, Frances, Zebb, Nena , Nouk, Chil 

Ze dragen een broek of legging die gemakkelijk omhoog opgerold kan worden + lichte T-shirt 

naar keuze en oranje sokken. 

 

 

* Rupsen: 1ste kleuterklas: Noalie, Ona, Mohammed, Emma, Siebe D, Joris 

Ze dragen een groene broek en trui. 

 

 

 * Bloemen: 2de kleuterklas: Ella, Lieke, Esmee, Stans, Nehir 

Ze dragen : 

-groene legging, wit T-shirt (Esmee, Stans, Nehir) 

-groene legging, roos T-shirt ( Ella, Lieke) 
 

 

Zie ommezijde 



* Vlinders: 2de kleuterklas: Senne, Miel, Wout en Daan 

Ze dragen een zwarte broek en een paarse T-shir.t 

 

* Bijen: 2de kleuterklas: Thibau, Jack, Mauro en Elia 

Ze dragen een zwarte broek en een gele T-shirt. 

Deze kleuters brengen op maandag 25/3 hun gele T-shirt mee naar de klas, om zwarte tape 

aan te laten brengen ! 

 

* Vogel: 3de kleuterklas: Manou en Gorik 

-Gorik in blauwe kleding. 

-Manou in rode kleding.  

 

* Elfjes: 3de kleuterklas: Joana, Janou, Fleur, Lisa, Mila en Zoah 

Ze dragen kleding die snel uit kan, ze krijgen een elfenjurkje vanuit de school ! 

De lange haren dragen ze in een dotje.  

 

* Muizen: 3de kleuterklas: Rozalie, Clément, Famke, Lowie, Orhan, Inci 

Ze dragen een grijze broek en grijze T-shirt. 

 

* Kikkers: 3de kleuterklas: Victor, Louise, Lian, Louis, Lieze 

Ze dragen een groene broek en groene T-shirt. 

 

Vraag aan familie en vrienden als u niets vindt van de gevraagde kleding. 

Gelieve de juf te verwittigen indien de kleding niet in orde is. 

Dank voor jullie hulp, 

 

                de kleuterjuffen 

 


