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Dag mama, papa 

‘visje visje in het water 
Visje visje in de kom 

Visje visje kan niet praten 
Visje visje draai je om!’ 

 
Het einde van het schooljaar komt alsmaar dichter bij! 
Nog maar enkele weken te gaan en de vakantie kan 
beginnen… Om de kinderen al wat voor te bereiden op de 
vakantie en de zomersfeer zullen we als laatste thema 
werken en spelen rond ‘Jippiejee met Rikki naar zee!’ 
 
Wat zullen we leren? 

- We leren het verhaal van klein wit visje en zijn vriendjes kennen7 
- We experimenteren met water (drijven, zinken, vullen, legen, …) 
- We leren allerlei dieren uit de zee kennen 
- We proeven van ijsjes  
- We experimenteren verder met de begrippen vol en leeg 
- We herhalen de kleuren 
- We ervaren de begrippen drijven en zinken 
- … 

Wat mag je meebrengen? 
- Mooie prenten van vissen, water, … 
- Visjes (badspeelgoed) voor in de waterbak 
- Boekjes over vissen, water, … 
- Spelletjes over vissen, vakantie, … 
- Andere materialen ivm dit thema zijn welkom! 

 
Nog even ter informatie: 

- Maandag 03 juni: toneel ‘Systeem 2’ (zie brief) 
- Maandag 10 juni: pinkstermaandag (geen school) 
- Donderdag 13 juni: oudercontact kleuters (brief volgt later) 
- Dinsdag 18 juni: schoolreis K1 (brief volgt later) 
- Vrijdag 21 juni: wisselnamiddag (brief volgt later) 
- Foto’s van het klasgebeuren kan u steeds terugvinden op de website! 
 
Groetjes 
De juffen van K1 
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Beste ouders 

Graag nodigen wij jullie uit op onze meespeelnamidag   

Dit is een eerste kennismaking met de juf van de eerste kleuterklas, waar jullie kleuter 
volgend schooljaar bij zal starten. 

De kinderen krijgen zo de kans om de nieuwe klas al eens te verkennen.  

Het zou fijn zijn mochten mama en papa hier natuurlijk deel van uit maken! 

Jullie zijn daarom van harte welkom om mee te komen spelen met jullie kleuter. Deze 
meespeelnamiddag zal doorgaan op vrijdag 21 juni om 14u in de eerste kleuterklas. (nieuw 
gebouw) 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Groetjes 

Juf Mendy (K1A) en juf Stephanie (K1B)  
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Dag mama, papa 
 
Op vrijdag 21 juni organiseren wij een meespeelnamiddag voor de peuters en hun ouders. 
De peutertjes komen op die namiddag de klas 
van K1 eens verkennen, waardoor de kleuters 
op datzelfde moment gaan spelen in de 
peuterklas bij juf An en juf Vanessa/Anouk. 
 
De kinderen kijken er alvast naar uit! 
Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust! 
 
Groetjes 
Juf An, juf Vanessa/Anouk, juf Mendy en juf 
Stephanie 
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