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Politie en brandweer in KB
We leerden over de politie en de brandweer!
Heel interessant voor onze kleuters
en op een keer …
kwamen deze ook bij ons op school.
Lena's papa is politie-inspecteur, haar groot idool!
We hoorden over de politieradio, de handboeien
en bekeken de politiewagen,
de kinderen vonden het heel leuk,
we hoorden ze niet klagen.

Daarna kwam de
brandweer met
toeters en met bellen...
Ze kwamen ons uitleggen en ook heel veel vertellen
wat ze allemaal doen in gevaar en in nood.
De bewondering van ons was dan ook heel erg groot!
Ze mochten zelf ook het blussen leren
door de waterslang uit te proberen
De kinderen vonden het heel erg fijn
om eventjes een brandweerman te zijn!

Donderdag 22 juni…

Één van de warmste dagen van het jaar
alle mensen van het oudercomité
stonden daar plots voor ons klaar
met een ijsje zo heerlijk, zo kleurrijk en fris
die onverwachte traktatie vonden wij helemaal niet mis!

Bedankt!!!

Slakkenrace in L3
Meten is weten
hoe snel loopt een slak
een meter per uur
dat doen sommige beestjes met gemak…

Er zijn ook van die slakken
die ‘slakken’ er maar op los
na een dag staan suppporteren
ben je toch nog steeds de klos
Verloren of gewonnen
het was reuze plezier
dè race van dit schooljaar
wat was dat een plezier!

KD gaat mee zwemmen…
Spetteren, plonsen, zwemmen en drijven …
Hier willen wij nog wel een heel tijdje blijven
We maken ons klaar voor de zwemles in L1
daar zwemmen we zonder bandjes, helemaal alleen!

… en naar de kinderboerderij
Voor even waren we bijen
we vlogen heen en weer
We zoemden als de besten
want waren bij de ‘opperbij’ in de leer
…

Kronkeldidoe voor L1 en L2
Met zijn allen op de glijbaan,
de klimmuur en de fiets
het golfterrein, de go-cart
ook de juffen missen niets !!!

Klasindeling 2017-2018
-

KA: juf Christa
2.5 – 3-jarigen
KC: juf Kim
2.5 – 3-jarigen
KB: juf Hanne, juf Nathalie en juf Ilse
4-jarigen
Deze klas wordt gedeeltelijk gesplitst op de drukste momenten
KD: juf Hilde
5-jarigen
Zorg lagere school: juf Ilse en juf Emilie

-

L1: juf Mady en meester Geert
L2: juf Anne-Marie
L3: Juf Mariëlle, juf Brigitte en meester Geert
L4: juf Elke en juf Anja
L5: juf Marijke
L6: meester Guido
Vlinderleerkracht= ondersteuning in de klas: meester Guy
Zorg lagere school: juf Brigitte
Zorgcoördinator: juf Marita
We wensen jullie een heerlijke, ontspannende,
zalige zomervakantie!

