
 

 

                                                           
VOOR kleuterschool 
Elke maand bezoeken we met pinguïn een eiland om talenten te ontdekken. Voor de maand 
OKTOBER is dat het beweegeiland 
 
In de turnlessen en op de speelplaats rennen, rollen, springen, klimmen, sluipen, kruipen, dansen, 
huppelen, hinkelen, zwemmen, … met heel hun lichaam in beweging zijn, harmonisch, energiek en 
doelgericht,… Zo toont je kind zijn groot motorisch talent! Dit eiland sluit dus aan bij motorische en 
zintuiglijke ontwikkeling 

 
di 01  

wo 02 Sportdag De Ring  

do 03  

vr 04 Thuis-op-school oudercafé:  gezonde brooddoos 

za 05 Dag van de leerkracht 

zon 06  

ma 07  

di 08  

wo 09  

do 10  

vr 11  

za 12  

zon 13  

ma 14  

dii 15  

wo 16  

do 17 Talentenworkshop 3e kleuterklas-1e leerjaar 

vr 18 Verteltassen door leerlingen KOHa Sint-Jozef in 3e kleuterklas 

za 19 Kidsfuif door het oudercomité 

zon 20  

ma 21  

di 22  

wo 23  

do 24  

vr 25 Waar is het … feestje? In de kleuterschool is het … feestje! ☺ ☺  

za 26 HERFSTVAKANTIE 

zon 27 HERFSTVAKANTIE 

ma 28 HERFSTVAKANTIE 

di 29 HERFSTVAKANTIE 

wo 30 HERFSTVAKANTIE 

do 31 HERFSTVAKANTIE 

 

Hier groeit talent 2: OKTOBER 2019 
 : OKTOBER 2019 



Beste ouders, 
 
Tegenwoordig worden we er regelmatig op gewezen hoe ongezond en eenzijdig we wel eten. Je mag 
geen krant openslaan of er staat wel iets in over eten. Het loont dan ook ongetwijfeld de moeite de 
kleuters er bewust van te maken dat fruit heel gezond en bovendien lekker is. Het thema voor de 
komende weken is dan ook lekker gezond. 
 
Hierbij nodigen we jullie nog even van harte uit op ons thuis-op-school oudercafémoment van 4 
oktober om 13.30 uur. 
 
Onze 3e kleuterklas (en alle klassen van de lagere school) gaat op donderdag 17 oktober aan de slag 
met talentenateliers. De talentenateliers gaan door in de klas. Aan de hand van een verhaal, foto's 
van activiteiten en zes herkenbare personages gaan de kinderen op zoek naar hun eigen talenten 
met talentencoaches. Telkens aangepast aan de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen.  
 
Al enkele jaren hebben we een nauwe samenwerking met KOHa Sint-Jozef, met name de sociaal 
technische richting van de humaniora uit onze scholengemeenschap in de Jagerstraat . 
Ook dit jaar gaan de leerlingen van STW aan de slag met hun verteltas in de 3e kleuterklas.  
Een drukke week voor K3 !! ☺ 
 
De laatste twee weken voor de herfstvakantie staan in teken van bos en herfst. 
We sluiten vrijdag af met een … feestje op onze kleuterschool. Meestal vragen we jullie om je kleuter 
in een monster, heks, … te verkleden die dag! Dit jaar draaien we de rollen om en zorgen wij voor 
een heuse …. outfit !!! Spannend !!!!!!!!  
 
 

 
 
 
 
En dan is het herfstvakantie ☺ !! 
 
Geniet de komende weken van de kleurenpracht uit de herfst, 
de kriebelbeestjes die de warmte van het huis zullen gaan 
opzoeken en de gezelligheid dat dit seizoen met zich mee 
brengt !! 
 
De kleuterjuffen. 

 
 

 
 


