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Beste ouders,  

Beste vrienden van De Kleuterkouter, 

  

Gisteren kregen we belangrijk bezoek…. 

Glunderende gezichtjes namen hun zelf geraapte eitjes in hun geknutselde mand-
jes mee naar huis. 

Vandaag staan we even stil bij de Goede Week. 

  

Na de vakantie komen er nieuwe peuters naar de school. Juf Eva komt enkele 
uren meer werken bij de jongste kleuters.  

De jongste kleuters  starten met een uitstap met de bus naar de voorstelling 
“Moes” in de Wiek samen met de juffen en meester en onze vrijwilligers mevrouw 
Ann en mevrouw Sylvia. 

De oudste kleuters gaan op stap naar de sporthal van Overmere voor een dag 
sport en spel.  

En dan komt er ook nog een piepmoment en een schoolreis. Het worden nog fijne 
dagen na de Paasvakantie.  

 

De ouderraad zit ook niet stil en ze organiseren nog een pizzaverkoop. 

 

Maar nu genieten van een fijne Paasvakantie.  

Fijn buiten spelen met de lentezon als speelmakker.  

 

Veerle Baeyens en het Kleuterkouterteam.  



Buiten spelen... 
 

We lazen in de krant en in de media:  

“BUITENSPELEN” is heel belangrijk in de ontwikkeling van jonge kinderen: 

 

 Ontwikkelen van de motorische ontwikkeling 

 Oefenen van het evenwicht 

 Grenzen verleggen in durf en kunnen 

 Immuunsysteem uitbouwen 

 Ongeremde sociale contacten met leeftijdsgenoten 

 

 

Leuke speelplekken (GRATIS!) in onze omgeving voor tijdens de Paasvakantie: 

 

 Sport –en wandelpark Ter Elst in Zele 

 Speelbos (park) in het centrum van Berlare 

 Bospark in Lokeren 

 Puyenbroek in Wachtebeke 

 … 

  

Op woensdag 18 april 2018 wordt er ook opnieuw een BUITENSPEELDAG georga-

niseerd in het sport -en wandelpark Ter Elst van 13.30 uur tot 16.30 uur.  

 

 

Laatste PIEP - moment:  

 

Op woensdag 30 mei willen we jullie, ouders, uitnodigen voor  

ons laatste PIEP-moment. 

Op BVA gaat dit door van 8.30u tot 10u. Op JB van 10u tot 12.10u. 

Verder info volgt nog. 

Van harte welkom! 



Watergewenning voor onze 3de kleuterklas: 

 

Vele kleuters leren al zwemmen wanneer ze vijf of zes jaar zijn. Voor deze water-

ratjes is dat heel plezierig maar voor andere kinderen is “kopje onder gaan” al 

heel erg. Het is dan ook heel belangrijk dat de kinderen eerst regelmatig in het 

water vertoeven vooraleer ze echt leren zwemmen.  

Zo starten wij met onze kleuters van de 3de kleuterklas met “watergewenning”. 

Het is de bedoeling de kleuter op een speelse manier vertrouwd te maken met 

het water en een aantal vaardigheden aan te leren zoals:  

 waterbellen blazen 

 stappen in het water 

 water over het hoofd laten stromen 

 kopje onder gaan 

 vanaf de rand met of zonder hulp in het water springen 

 met hulp van een plankje op de buik drijven,...  

 

En dit met behulp van aangepast materiaal (ballen, blokjes, ringen, buizen, 

speelgoeddiertjes, duikstaafjes, hoepels,...)! Op die manier ervaren de kinderen 

dat het fijn is met water bezig te zijn. 

 

Zwembaden in de buurt: 

 Zwembad Puyenbroeck in Wachtebeke 

 Zwembad Rozebroeken in Gent 

 Zwembad de Meerminnen in Beveren 

 Zwembad Olympos in Dendermonde 

 Zwembad Breeven in Bornem 

 



Brugactiviteit 3de kleuterklas - 1ste leerjaar 

Op maandag 19 maart kregen onze kleuters van de 3de kleuterklas een brief van de 

Paashaas!  

Samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Kouterbasis kregen ze de opdracht 

om op zoek te gaan naar 3 paaseieren en mochten ze ook opdrachtjes uitvoeren.         

En als verrassing...paaseitjes rapen! 

Het was weer fijn om de vriendjes van het 1ste leerjaar en hun juffen terug te zien! 



Paaseitjes rapen in onze tuin.. 



Wat gebeurt er in april - mei - juni: 

 

• Maandag 2 april - vrijdag 13 april: paasvakantie 

• Vrijdag 20 april: klasfoto 

• Maandag 30 april: Vrijaf  

• Dinsdag 1 mei: Dag van de arbeid: vrijaf 

• Donderdag 10 mei: Hemelvaart: vrijaf 

• Vrijdag 11 mei: vrijaf  

• Maandag 21 mei: pinkstermaandag: vrijaf 

• Woensdag 30 mei: PIEP-moment BVA 8.30u - 10u 

• Woensdag 30 mei: PIEP-moment JB 10u - 12.10u 

• Woensdag 6 juni: individueel oudercontact 

• Woensdag 13 juni: strap-dag BVA 

• Vrijdag 15 juni: schoolreis 

• Woensdag 20 juni: strap-dag JB 

• Vrijdag 29 juni: laatste schooldag (in de namiddag GEEN school) 

 

De activiteiten per klas vind je onderaan op de bestelbrief of op het infobord. 

Springkasteel-week: 

Springen, klimmen, klauteren op het springkasteel!! Reuzeleuk!! 

In de maanden april en juni zullen onze kleuters kunnen genieten van een  

springkasteel-week!  

Het springkasteel zal dan een hele week op onze school aanwezig zijn. 

 

Op BVA : 

Maandag 16 - vrijdag 20 april 

Maandag 11 - vrijdag 15 jun 

Op JB: 

 Maandag 23 - vrijdag 27 april 

Maandag 18 - vrijdag 22 juni 



Er liggen eitjes in het gras! 

Ik denk dat het de paashaas was… 

Een eitje hier. Een eitje daar. 

Dank je, paashaas! Tot volgend jaar! 

Leuke prentenboeken voor een fijn voorleesmoment: 

 

 

Zoek de 6 verschillen: 



Neem je paaskleurtjes en kleuren maar! 

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! 

 

 

 

http://www.dekleuterkouterzele.be/

