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Beste ouders,  

Beste vrienden van De Kleuterkouter, 

 

De maanden januari en februari vliegen voorbij.  

 

De Kleuterkouter kreeg hoog bezoek van vele papa’s en mama’s en 

grootouders tijdens het piepmoment. Er was ook een infoavond voor 

de ouders van de derde kleuterklas. Fijn dat jullie erbij waren. 

De kinderen kwamen deze week heel gek naar school. Leerkrachten 

zagen er plots ook heel anders uit als ze hun jas of muts uitdeden.  

De ouderraad zorgde voor lekkere wafels en binnenkort is er de  

Winter Wonder Wandeling in teken van het roparun thema “Piraten”. 

Nieuwe peuters kwamen de Kleuterkouter versterken en na de  

vakantie verwachten we nog enkele instappertjes. Zij kwamen met 

mama, papa of oma al even meespelen in de jongste kleuterklassen.  

Juf Roos komt de leerkrachten van de jongste kleuters na de vakantie 

ondersteunen. Wij heten haar hartelijk welkom. 

Veel kindjes zijn echter ook afwezig door ziekte. Wij hopen ze terug bij 

ons te hebben na de Krokusvakantie. 

 

Een fijne vakantie voor iedereen.  

Veerle Baeyens en het Kleuterkouterteam.  



Brugactiviteit 3de kleuterklas –1ste leerjaar. 

 

Op maandag 8 januari gingen onze kleuters van de 3de kleuterklas voor de 1ste 

keer op bezoek bij hun vriendjes en juffen van het 1ste leerjaar.  

Wat vonden we het fijn om al even kennis te maken!  
 

 

Bewegen met de jongste kleuters 

 

Glijden van de glijbaan, spelen in het ballenbad, klimmen en klauteren,… 

Op dinsdag 30 januari kregen onze jongste kleuters heel wat bewegingskansen in 

het Mierennestje in Hamme.  

 

 

 



Actie “Ontbijt- aan- huis!” 

  

De brieven voor onze ontbijtactie zijn reeds meegegeven! 

Maak jij ook reclame bij familie en vrienden?  

 

Op zondag 18 maart 2017 staan wij met ons team van De Kleuterkouter  

weer klaar om  jullie te verwennen met een heerlijk ontbijt. 

Jullie mogen ons verwachten tussen 8u en 9u ‘s morgens. 

 

 Alvast bedankt ! 

 

 

De WinterWonderWandeling 

 

Trek op zondag 25 februari een warme jas, sjaal en 

muts aan en kom meegenieten van de WinterWonder-

Wandeling, georganiseerd door de ouderraad. 

Er staat ons heel wat leuks te wachten: we gaan op 

stap langs vele Zeelse wegen, misschien komen we 

wel BRRRRR….een echte piraat tegen. En natuurlijk 

zijn er ook de heerlijke tussenstops! Mmmmm… 

Wij kijken er alvast naar uit! Hopelijk tot dan! 

Wafelenbak 

Ook dit jaar mochten onze kleuters smullen van heerlijke wafels voor het feest 

van Lichtmis!  

Hartelijk dank aan de ouderraad  

en aan de vele ouders en grootouders die hebben meegeholpen! 



Deze week mochten we allemaal een beetje GEK doen:  

GEKKE haren, GEKKE schoenen, GEKKE brillen, een omgekeerde dag,... 

Helemaal TE GEK! 



Op donderdag 8 februari kwamen onze kleuters in hun leukste carnavalsoutfit 

naar school om samen carnaval te vieren! 



 

Overlijden: 

Jürgen Maes, nonkel van Lennert (klas 11) en Giel (klas 9) 

Gerard D’heer, papa van juf Linde D’heer 

 

 

 

 

Geboorte: 

Lowie, broertje van Ferre (klas 10) 

Lander, broertje van Ferre (klas 11) 

Nore, kleindochter van Myriam De Maesschalck (onderhoudspersoneel) 

Lien, kleindochter van juf Lieve Permentier 
 
 

Wat gebeurt er in maart - april - mei: 

 Zondag 25 februari: WinterWonderWandeling 

 Zondag 18 maart: ontbijt – actie 

 Vrijdag 16 maart: Brugactiviteit 3de kleuter - 1ste leerjaar (Koutkring) 

 Maandag 26 maart: Brugactiviteit 3de kleuter - 1ste leerjaar (Lentespel) 

 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 14 mei: sportdag oudste kleuters 

 Maandag 21 mei: pinkstermaandag: vrijaf 

 Woensdag 23 mei: PIEP-moment BVA  

 Woensdag 30 mei: PIEP-moment JB 

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



Serpentines overal,  

voorop loopt Prins Carnaval! 

Ballerina, indiaan, Mickey Mouse 

komt achteraan. 

Tamboerijn en rammelaar, 

veel confetti in ons haar! 

Alle maskers opgezet, 

carnaval is dolle pret! 

Samen met mama en papa leer ik een clown tekenen: 



Trek een gekke snoet! Het is carnaval! 

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! 

 

 

 

http://www.dekleuterkouterzele.be/

