van maandag 18 februari t.e.m. donderdag, 21 februari 2019
 WOENSDAG: fruitdag!
Fruitmoeders/vaders/.... opnieuw op post! Dankjewel !
(Alle kleuters brengen een stuk fruit mee, fruitmoeders/ -vaders schillen dit en schikken de stukjes per klas op een schotel. Dan kunnen de kleuters er van smullen!)

1ste kleuterklas a (juf Diane)

Thema: Carnaval
De komende weken gaan we ons onderdompelen in de sfeer van
carnaval.
Dit doen we met gekke maskers, hoedjes, brillen, verkleedkleren....en
leuke carnavalsliedjes.
De kleuters mogen zelf hun eigen maskers, hoedjes, brillen of
muziekdoosjes maken.
We oefenen een aantal begrippen, vertellen leuke verhalen rond het
thema... En waarom vieren mensen carnaval?
Op woensdag ontvangen we nieuwe kleuters in onze klas.

1ste kleuterklas b (juf Leen en juf Liesbeth)

Thema: Carnaval

Jules ziet er helemaal anders uit! Samen zoeken we uit wat er aan de hand is.
En waarom is Tito de clown zo verdrietig? Zouden we hem kunnen opvrolijken met
muziek?
De volgende twee weken staan volledig in het thema van carnaval.
We genieten van verkleedspel, musiceren, dansen, knutselen,...
We beleven ook het schrijfdanslied "Recht, krom, blij, boos".
Verder genieten we van het spelen van het muiltjesspel van Assepoester,
opdrachtenspel "Beestenbende", een puzzeltelspel, een matrix, sorteerspel, ...
Dat beloven twee knotsgekke weken te worden!
Meebrengen: Een volle zakdoekdoos

2de kleuterklas (juf Gerda)

Thema: Carnaval

Deze week komt juf Lotte maandag en dinsdag stage doen.
We gaan ons voorbereiden op het carnavalsfeest.
We spelen met muziek, genieten van luisterverhalen, verkleden ons en we knutselen.
Ook geven we aandacht aan het samenspelen en we zetten puzzelen op ons programma.

3de kleuterklas (juf Ann, juf Cora en juf Griet)

Thema: Muziek

We starten met het muzikale verhaal "Peter en de wolf", een verhaal waarin de personages worden
gespeeld door een instrument!
We werken donderdag ook een keer samen met de kinderen van het eerste leerjaar.
We knutselen zelf een gitaar, schilderen echte muziekpartituren en maken natuurlijk ook zelf muziek.
De kleuters kunnen ook zelf het verhaal naspelen met zelf gemaakte stok popjes!
Meebrengen: - schoendoos (voor gitaar)
- cd met lievelingsmuziek (eventueel) → met naam tekenen a.u.b.

E-mailadres van de school: secretariaat@zandlopernijlen.be

Woensdag, 20 februari ’19: Inkijkdag voor nieuwe kleutertjes (9.00 -11.00)
22 februari 2019: Pedagogische studiedag: vrijaf voor kleuter- en lagere school
Vrijdag, 1 maart 2019: We vieren carnaval op school (zie mededeling achterzijde nieuwsbrief)
Zaterdag, 2 maart 2019 t.e.m. zondag, 9 maart 2019: Krokusvakantie

1ste kleuterklas a en b
Deze week gaan we wandelen in het bos. We komen verschillende dieren tegen in het bos.
Ook de vogels zijn er en van al dat gefladder dwarrelen er pluimen naar beneden.
Met de pluimpjes in de hand zetten we onze tocht verder.
Verder deze week experimenteren we met balletjes: we gaan rollen, doelen,…

2de en 3de kleuterklas
Deze week gaan we wandelen door het bos.
De vogels zijn druk in de weer boven onze hoofden en er dwarrelen pluimen naar beneden, die we meenemen.
We beleven een heel avontuur!
Verder gaan we onze balvaardigheden oefenen in een ballenparcours!
U kan deze nieuwsbrief ook op de website van de school vinden en op Gimme.

De krokusvakantie is niet ver meer af en dat betekent dat we carnaval vieren!
Enkele praktische afspraken:
*Vrijdag, 1 maart ‘19 mag (moet niet) iedereen van de school verkleed naar school komen en wordt er
carnaval gevierd.
De kleuters hebben tijdens de voormiddag een feestelijke bijeenkomst met hapjes en een modeshow.
In de lagere school wordt in de voormiddag nog les gegeven, tijdens de namiddag vinden er allerlei
“feestelijkheden” plaats.
Niemand is verplicht om verkleed te komen, en er wordt zeker niet verwacht dat er voor dit feest kleding
gekocht wordt! Een kleinigheid (strikje, lintje,...) kan even goed.
*Wat brengen we niet mee?
Confetti, serpentines, gevaarlijke voorwerpen (stokken, zwaarden,…)
*Indien uw kind een ander attribuut meebrengt (toverstok, handtasje, hoed, …): graag
met de naam tekenen.

