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Even terugblikken… 

 

Onze kleuters hebben het voorbije schooljaar opnieuw kunnen genieten van heel 

wat activiteiten: feest voor oma en opa, de Sint en zijn pieten op bezoek, samen 

gekke bekken trekken tijdens het carnavalsfeest, genieten van een mooi toneel-

stuk in de WIEK, op sportdag, STRAP-dag, samen op schoolreis,...maar bovenal 

hebben ze kunnen genieten van het samen spelen met hun vriendjes, op de speel-

plaats en in de leuke hoekjes van de klas. Nu is het tijd om te genieten van een 

mooie vakantie! Onze derdekleuterklassers wensen we een nieuwe start in het 

1ste leerjaar, de andere vriendjes zien we heel graag terug op 3 september! 

 

In september namen we afscheid van directeur Karine Poppe en maakten we ken-

nis met directeur Veerle Baeyens. Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook 

van haar afscheid. We willen haar van harte danken voor haar warme persoonlijk-

heid, haar inzet voor onze school en de fijne samenwerking. Vanaf 1 september 

zal Lieve Poelman de leiding op zich nemen, we heten haar van harte welkom op 

onze school ‘De Kleuterkouter’. 

 

Maar nu eerst tijd voor vakantie!! 

Geniet er samen van! 

 

Het Kleuterkouterteam 

 



 
 

Enkele belangrijke data! 

• Kennismakingsmoment voor instappertjes tot en met januari: Maandag 27 augustus 

2018 van 16.30 uur tot 17.30 uur 

• Info - avond JB: dinsdag 4 september 2018 om 19.30u 

• Info - avond BVA: woensdag 5 september 2018 om 19.30u 

• Info - avond voor de kinderen die naar het eerste leerjaar gaan op de Kouter-basis: 

woensdag 30 augustus 2017 om 20u in de klassen van de lagere school. Iedereen 

krijgt hiervoor ook nog thuis een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. 

• Vrijdag 19 oktober 2018: de schoolfotograaf ( klasfoto’s + individueel) 

• Woensdagnamiddag en –avond 5 december 2018:  individueel oudercontact  

• Open dag in alle Zeelse basisscholen: 19 januari 2019 , van 9 tot 12 uur  

• Maandag 21 januari 2019 van 16.30 uur tot 17.30 uur: kennismakingsmoment voor 

de instappertjes van februari tot einde schooljaar 

• Woensdagnamiddag en – avond 5 juni: individueel oudercontact 

 

 

Ons schoolfeest: “Welkom in circus Kadee”! 

 

Noteer alvast deze datum in jullie agenda: 

Zaterdag 22 september 2018 

en kom meegenieten samen met je kleuter van heel wat circus-animatie!  

Ons schoolfeest zal doorgaan op vestiging Julie Billiartplein! 

Verder info volgt bij het begin van het nieuwe schooljaar! 

 



 

Acties van de OUDERRAAD 

 

De verschillende acties van de ouderraad (Griezelkriebels, pizzaverkoop,…) lever-
den een aardig centje op voor de scholen. 

Daardoor kan de ouderraad  795€  schenken aan De Kleuterkouter! 

Bedankt aan iedereen voor jullie extra bijdrage aan de schoolwerking.  

Klaar voor een nieuwe start... 
 

We vonden het zo fijn, 

dat je bij ons mocht zijn! 

En als de juffen of meesters konden kiezen 

dan mocht je voor altijd kleuter zijn! 

Maar je past niet meer in de fluojas  

en je boekentas wordt te klein.  

Je wordt steeds groter en groter,  

straks ben je groter dan de meester of de juf. 

Dus zeg maar dag, we nemen afscheid. 

We zwaaien, een knuffel en nog een dikke kus! 

Dag, dag, dag, ga nu maar, 

En veel succes in het 1ste leerjaar! 

 

 

 

Wij wensen onze vriendjes van de 3de kleuterklas een mooie start in het 1ste leerjaar! 

 

 Youssef - Belinay  - Tibo - El-shi - Folakemi - Haris - Aylin - Almina  

Zeynep - Elif - Pelin - Lennert - Félix - Loena - Pia - Analyssia  

Anke - Jul - Laila - Melinda - Ewout - Seppe - Lana - Batuhan - Finn - Luca 

Batuhan - Abir - Stan - Mert - Lentel - Jarno - Nissa - Berat - Anna Quinn - Dejen 

Rube - Oona - Maité - Ensar - Tugba - Lou - Muhammed - Noë - Siraç - Bram 
 



  

Op vrijdag 15 juni gingen we met onze kleuters op schoolreis. 

De jongste kleuters van JB gingen spelen op onze kleuterschool in de B.V.A-wijk. 

Onze oudste kleuters en de jongste kleuters van BVA trokken naar Wachtebeke.  



 

 



 

Geboorte: 

 

Elias, broertje Emily (klas 10) 

Rauf, broertje Emine (klas 9) 

 

 

 

 

 

Huwelijk: 

 

Mama en papa van Fiel (klas 10) en Jef Van Acker (klas 9) 

 

 
 

 

Verlofdagen en schoolvakanties in het schooljaar 2018-2019 
 

1 oktober 2018 Vrije dag 

29 oktober tot 4 november 2018 Herfstvakantie 

28 november 2018  Pedagogische studiedag 

24 december 2018 - 6 januari 2019 Kerstvakantie 

1 februari 2019 Pedagogische studiedag 

4 maart -  10 maart 2019 Krokusvakantie 

8 april  - 22 april 2019 Paasvakantie 

1 mei 2019 Feest van de arbeid 

10 mei 2019 Vrije dag 

30 - 31 mei 2019 Hemelvaart + Brugdag 

10 juni 2019 Pinkstermaandag 



 

Moet je horen, moet je horen: 

In mijn schelpjes zingt de zee! 

Luister met je beide oren. 

Zing het golvenliedje mee: 

Wrhasss, wrhasss..woe-ahhh. 

 

Mieke Van Hooft 

Wat doet Pompom?  

Verbind met een potlood de puntjes van 1 tot en met 10 en je ontdekt het. 



 
Veel kleurplezier! 

Website 

Neem eens een kijkje op onze website: www.dekleuterkouterzele.be 

Wij doen ons best om u af en toe te laten genieten van nieuwe foto’s! 

 

 

 

Prettige vakantie!! 

http://www.dekleuterkouterzele.be/

