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Dag mama, papa 

‘Een koetje en een kalfje 

Een varken en een big 

Een veulentje dat bij zijn mama in de weide ligt 

Een schaap loopt met haar lammetje in de groene wei 

Je kunt het nu wel raden, dit is de boerderij! 

 

Joepieeee!!! Binnenkort gaan we naar de kinderboerderij… Om ons voldoende in te leven en 

voor te bereiden starten we alvast met het thema ‘Met Rikki naar de kinderboerderij!’ 

 

Wat zullen we leren? 

- We brengen een bezoek aan de kinderboerderij 

- We leren de verschillende dieren kennen en hun jong 

- We luisteren naar dierengeluiden en proberen ze te 

herkennen 

- We maken een geschenkje voor vaderdag 

- We spelen een nieuw dierengezelschapsspel  

- … 

 

Wat mag je meebrengen? 

- Foto van papa 

- Boerderijdieren om mee te spelen (dit mogen plastic dieren zijn maar ook knuffels zijn 

welkom) 

- Kartonnen dozen (cornflakes, eierdozen, melkdozen, …) ook botervlootjes, 

yoghurtpotjes, … zijn welkom in onze winkel. 

- Andere materialen ivm dit thema zijn steeds welkom (boekjes, tractors, petje voor de 

boer, sjaaltje voor de boerin, spelletjes, mooie prenten, …) 

 

Nog even ter informatie: 

- Zaterdag 25/05: Schoolfeest => IEDEREEN WELKOM!!! 

- Dinsdag 14/05 en woensdag 15/05: Medisch onderzoek 1KB (juf Stephanie) 

- Dinsdag 21/05 en donderdag 23/05 Medisch onderzoek K1A (juf Mendy) 

- Woensdag 22/05: Bezoek kinderboerderij (brief zie achterzijde) 

- Donderdag 30/05 en vrijdag 31/05: Hemelvaart en facultatieve verlofdag 

- Foto’s van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website! 

 

Groetjes 

De juffen van K1 
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Dag mama, papa 

 

Op woensdag 22 mei gaan we met de kinderen van de eerste kleuterklas op uitstap. We 

zullen die dag een bezoekje brengen aan de kinderboerderij, schoolhoeve ‘ de campagne’ te 

Drongen. 

 

We vertrekken op school om 8u45 met de bus. Gelieve dus zeker op tijd te komen zodat 

de kinderen zich rustig kunnen klaarmaken alvorens vertrek! 

 

De schoolbus komt ons daar ophalen om 11u15.  

!Vermits de bus ons pas 11u15 komt halen zullen we wat later aankomen op de school.   

De busrit duurt ongeveer 30min zonder file! Mogen wij u vragen om te wachten aan de 

kleuterzaal (waar K1 normaal wordt opgehaald) We zullen naar de zaal komen met onze 

boekentas. Zo kunnen de kinderen op een veilige manier opgehaald worden. 

 

Samengevat: 

Wanneer? Woensdag 22 mei 

Vertrek? 8u45 

Terugkomst? 11u45 (afhankelijk van het verkeer) 

 

We zullen voor deze uitstap 1€ van de maximumfactuur afhouden. 

 

Bedankt voor uw medewerking en indien er vragen zijn stel ze gerust 

 

Groetjes 

De juffen van K1 
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