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Voorwoord van de voorzitster

Klas Xperiences

Hallo beste mama’s en papa’s,

Ontbijt 1e kleuterklasjes

Het nieuwe schooljaar is al enkele maanden van start en Kerstmis nadert met grote stappen. Meer dan tijd dus voor het eerste nummer van

September is een spannende maand en dit is zeker het

onze nieuwe editie van het schoolkrantje “Het Eekhoorntje”. Zoals u merkt gaan we dit jaar digitaal!!

geval in de eerste kleuterklas. Een nieuw klasje, een
nieuwe juf en voor sommige hun eerste juf, nieuwe

Ons schoolkrantje weerspiegelt wat zich dagelijks afspeelt in het boeiende wereldje van onze kleuters. De inzet van een groep ouders-

vriendjes en ook wel wat nieuwe regeltjes. Maar ook

redactieleden staat borg voor de continuïteit van dit schoolkrantje dat 3 maal per jaar verschijnt. Voor deze editie hebben we tal van leuke

voor ons als ouders is dit best wel een hele aanpassing.

artikels mogen verzamelen van ouders én grootouders! Hartelijk dank voor hun bijdrage!

Het was dan ook fijn om de andere mama's en papa's
te ontmoeten en de eerste ervaringen uit te wisselen

Zoals elk jaar vinden jullie in deze editie ook de namen van de klasverantwoordelijken terug. Zij vormen een communicatieschakel tussen

tijdens het kennismakingsontbijt. Met thee, koffie, fruit-

ouders en school voor algemene zaken. Indien U suggesties of opmerkingen hebt i.v.m. het klasgebeuren, kan U bij hen terecht. Zij treden

sap en verse koffiekoeken was het voor iedereen een

wel niet op ingeval van individuele conflictsituaties!

heel leuk onmoetingsmoment. Ook de kleuters genoten
ervan om hun mama en papa in de klas rond te leiden en
hun favoriete speelhoek te tonen. Er kwamen wel wat

Ik wens jullie uit naam van de Ouderraad zalige feesten toe!

traantjes bij kijken toen mama en papa dan toch naar

Veel leesplezier,

het werk moesten vertrekken... Ten slotte een dikke
dankjewel aan Juf Elke voor het hartelijk onthaal in de

Séverine de Leusse

eendjesklas!
Brigitte, mama van Teah (1KA)

De verteltas
Dit jaar is er een nieuw fenomeen in de 2e kleuterklas: de verteltas! Dit is een tas met daarin een spel, gemaakt door de juffen. Het spel is gebaseerd op
een prentenboek dat eveneens in de tas zit, samen met een cd zodat je zo ook naar het verhaal kunt luisteren. Er zijn verschillende verteltassen en de
kleuters krijgen allemaal om de beurt een tas mee naar huis. De tas mag je een paar dagen houden: óf een heel weekend, óf van maandag tot vrijdag.
Hugo kwam dit jaar al drie keer thuis met een verteltas. Zo was er een spel gebaseerd op het grote boek van Elmer, waarmee we plaatjes van dieren
gingen sorteren en op kleur gingen leggen. Ook was er een spel genaamd ‘Diep in het donkere bos’ waar we schaduwfiguurtjes op de goede plaats moesten leggen. Dat was nog niet gemakkelijk! Het laatste spel dat we in huis kregen, was een Sinterklaas-memoryspel. Daarbij liepen de gemoederen hoog
op… en werden de spelregels ook al spelend aangepast... Toen grote broer Max (5 jaar) iets te vaak won, riep Hugo: ‘Mijn juf zegt, dat jongens van 5 niet
mogen winnen!' Toen dat niet hielp, riep hij: ‘Mijn juf zegt, dat grote broers niet mogen meedoen!’ Zo probeerde hij de gevaarlijkste tegenspeler uit te
schakelen... wat helaas voor hem, toch niet lukte :-).
Al met al waren de verteltassen een groot succes bij ons in huis. Hugo was steeds heel trots dat hij zoiets moois van school mee naar huis mocht nemen.
Bedankt, juffen!
Karin, mama van Hugo (2KB)

GROOTOUDERSFEEST
Opa yoga
Ik heb het geluk gehad deel te nemen aan de activiteiten in de klas van Samuel met juf Valérie. Wij hebben een kaartenspel samen gedeeld en nadien dienden wij de kaarten in de doos terug te plaatsen. Alle klasgenootjes zetten zich in om beurt. Nadien heb ik iets verteld over de zon. De zonnegroet stelde ik
voor de klas voor met enkele yogafiguren waarvan zij de namen moesten raden: de hond, de kat, de lotus en... de boom.
Wij hebben dan onze jas aangetrokken om samen op de speelplaats te spelen. Het was een zeer aangename ervaring om
samen een klein uurtje door te brengen met juf Valérie.
Voor herhaling vatbaar met een ander programma.
Albert, opa van Samuel (TK)

Oma & opa poppenkast
Toen onze kinderen ons meedeelden dat we uitgenodigd waren op school gedurende de grootoudersweek waren we heel tevreden: we zouden waarschijnlijk
een kleine voorstelling kunnen bijwonen. De Juf en de kinderen hadden zeker iets leuks voorbereid voor de grootouders en we moesten alleen maar een half uur
in de klas gaan zitten...
Wel neen! Het was het tegenovergestelde! De grootouders moesten iets voorbereiden voor hun kleinkinderen en hun vriendjes in de klas! Oh la la... Dat was
natuurlijk iets anders! Wat gingen we doen? Zouden we iets boeiends kunnen doen? Zouden de kinderen (en de Juf) het niet vervelend vinden? enz....

"Jullie zouden iedereen een groot plezier doen", zei onze zoon. Ja. Daar waren we niet compleet zeker van....
En op een vrijdagnamiddag hebben we kennis gemaakt met de sympathieke Juf Emilie en Juf Valérie.
De kinderen vonden het leuk dat oma's en opa's op school en in hun klas waren. We hadden twee kleine toneelstukjes voorbereid over luizen bij Juf Emilie en over
Roodkapje bij Juf Valérie. De kinderen hadden zelfs een cadeautje geknutseld: een fruitschaal en een "onze leuke momenten doos", die we natuurlijk onmiddelijk
thuis in onze keuken hebben geplaatst...
Dat was een ontroerend moment tijdens een prettige namiddag die we, dankzij de school en onze
lieve Héloïse en Corentin, nooit zullen vergeten...
opa Claude & oma Anne-Marie, grootouders van Héloïse (2KB) & Corentin (TK)

GROOTOUDERSFEEST

Voorleesoma & -opa
Maandag 19 oktober, een spannende dag. Vandaag mogen opa Joost en oma Tineke op bezoek komen in de klassen van hun kleinkinderen Céline en Xavier, de klassen van juf Saartje en van juf Elke. We vertrokken al vroeg want het was een lange reis vanuit Nederland en we wilden niet het risico lopen dat we te laat zouden
komen. Er kunnen altijd files zijn onderweg.
Maar de reis verliep voorspoedig en we waren veel eerder bij de school dan we verwacht werden. Van juf Saartje mochten we toch al direct binnenkomen en wat
rondkijken. De kinderen waren allemaal erg aardig en lieten ons van alles zien: het winkeltje met centjes, een kassa en een scanapparaat en de zandbak die met een
blad erop als tafel werd gebruikt en waarop nu pompons werden gemaakt. En wij mochten ook naar boven. Daar stond een grote mand met verkleedspullen.
Na onze rondleiding gingen wij met ons allen in een kring zitten. Oma Tineke heeft toen een verhaal voorgelezen van Anna en Elsa die met hun vriendje Kristoff, het
rendier Sven en sneeuwpop Olaf gingen picknicken.
Daarna was het speelkwartier. Buiten hebben verschillende kinderen ons van alles laten zien. Zij toonden ons hoe we door de heg op het plaatsje met autobanden
konden komen. Zij wezen ons de ‘grote’ school en vertelden ons waar de verschillende klassen in de rij moesten gaan staan om na het speelkwartier weer naar binnen te gaan. Wij gingen toen naar de klas van juf Elke. Het was het laatste uur en de kinderen gingen eerst hun spullen opruimen voordat wij ook daar in een kring gingen zitten voor een verhaal. Oma Tineke heeft
hier verteld hoe slakken worden geboren en hoe het huisje op hun rug steviger en groter wordt naarmate de slakken eten en drinken en groter worden. Na het verhaal deelde juf Elke nog heerlijke, sappige druifjes
uit.
Tot slot werden de kleertjes van Jules uitgedaan en werd hij in zijn bedje gelegd en in slaap gewiegd met een slaapliedje. Wij werden daar allemaal een beetje slaperig van.
In beide klassen zijn opa Joost en oma Tineke verder nog verwend met een zelf gemaakt cadeau. Ons huis ruikt nog steeds heerlijk door het geurzakje dat Céline in de klas van juf Saartje maakte en de Leuke
Momenten doos die Xavier met juf Elke maakte begint al een beetje vol te raken.
Wij hebben een heerlijke dag gehad. Nogmaals heel veel dank daarvoor aan juf Saartje en juf Elke, aan Céline en Xavier en de kinderen uit hun klas en aan alle andere kinderen die wij in het speelkwartier hebben
ontmoet!
Opa Joost en Oma Tineke, grootouders van Céline (3KA) en Xavier (1KA)

16.10.2015, D-day : Kennismakingsavond
Na een uitnodiging te hebben opgemaakt, herlezen en verdeeld net zoals voor de verschillende rappels voor inschrijvingen en hulp via de boekentassen én
e-mail, na alle praktische details van de avond te hebben geregeld, na meerdere tientallen e-mails en whats apps… eindelijk… even samen stoom afblazen
met een glaasje bubbels in de hand vooraleer het verdere verloop van de avond in het oog te houden…
De genodigden stromen binnen, de glazen zijn gevuld en klaar om uit te delen, de achtergrondmuziek staat aan, mensen babbelen, lachen,… Alle nodige
ingrediënten zijn samengebracht voor een leuke avond! Hierna is het tijd om een plaatsje uit te kiezen aan een kleurrijke tafel en te genieten van het verzorgde kaasbuffet in afwachting van de quiz! Is uw buurman een oude vriend of een onbekende? Geen nood, het wordt plezant!
Maar wat mij betreft, vóór dit zalig aperitiefmomentje, steeds weer dezelfde terugkomende vraag: hoe is het mij weer gelukt om deel uit te maken van
dit feestcomité? Tijd over misschien??? Ah juist ja, ik herinner het me weer: een impulsieve reactie tijdens de laatste ouderraad van vorig schooljaar ;-)
Soit, we gaan er iets leuks van maken dacht ik, laten we het concept wat herzien. En ja, leuk te horen dat de andere leden hetzelfde in gedachten hadden!
Prioriteiten worden vastgelegd en de eerste vergadering wordt gepland: de wijn wordt geproefd tijdens een eerste gezellige kennismakingsavond met onze
echtgenoten. Alhoewel we niet durven te verklappen hoeveel flessen wijn er die avond werden geopend en geproefd… we hadden op het eind van de
avond wel degelijk een keuze gemaakt, een selectie van 3 mooie wijnen! Dank aan de mannen!
Hierop volgen tal van organisatorische vergaderingen waarbij taken worden verdeeld. Wat de quiz betreft willen we het ietwat dynamischer maken; er was
onder andere vraag naar een muzische quiz, dus hebben we daar ook werk van gemaakt. Dit betekende ook het nodige audiovisueel materiaal en connecties bij de hand te hebben, waarvoor mijn oprechte dank aan de aanwezige ICT-meesters!
Van algemene kennis tot wiskunde, de vragen waren voor sommigen gemakkelijk, anderen hadden het ietwat moeilijker… Hoeveel vierkanten telt deze
figuur alweer??
Sommige geconcentreerde of verbouwereerde gezichten waren alvast goud waard!!
Het concept van de prijzentafel werd ook herzien; niet iedereen ging deze keer naar
huis met een prijs. De focus lag op enkele hoofdsponsors: VOO, Scabal, Le Chalet
fleuri, Creacorner en Degroof-Petercam. Samen zorgden zij voor 20 leuke prijzen,
zoals een smartphone, een das, een bloemencompositie, waardebonnen, boeken en
paraplu’s. Nogmaals dank voor hun contributie!
Heb ik nu spijt van mijn impulsieve reactie van vorig schooljaar? Naast de stress die
zo’n organisatie voor 100 personen sowieso met zich meebrengt, houd ik er toch
vooral hele leuke herinneringen aan over! Ik heb vooral de kans gehad andere ouders beter te leren kennen tijdens de voorbereidingen en tijdens de avond zelf nieuwe ouders te ontmoeten! (hoe kan het ook anders als jij diegene bent die bubbels
inschenkt?) ;-)
Dit was alvast mijn allerlaatste kennismakingsavond (kleine kindjes worden groot).
Ik wens alle leden van het feestcomité te bedanken voor hun inzet en de leuke momenten samen! De aangename sfeer die er heerste maakte de avond af! En vooral…
ook weer héél veel plezier bij de volgende kennismakingsavond in 2016!
Auriane, mama van Léon (3KA)

Op speurtocht met de derde kleuterklas

Bosuitstap
Op woensdag 28 oktober hadden de kleuters van Juf Valerie haar onthaalklasje en de klasjes van Juf Elke en Juf An hun laarsjes aan en hun kruiwagentjes bij. Uitbundig riepen ze naar iedereen die het horen wilde, dat ze
met de bus naar het bos gingen!
Het was volop herfst en dus lagen er hopen blaadjes op de grond. Als je goed
keek, viel er onder die blaadjes ook heel wat te ontdekken. Paddenstoelen
bijvoorbeeld die je niet mag opeten omdat er soms kabouters in wonen. Of
lekker zacht mos dat er uitziet als allemaal sterretjes. We hebben zelfs een
kikker zien rondspringen tussen de blaadjes! Door vochtige takken weg te
schuiven zag je slibberige regenwormen de grond inglippen. Een pissebed in
hun kruiwagentje vonden de kleuters echter minder fijn! Liever laadden ze
hun kruiwagens vol met takken in alle maten en gewichten.
Hoe boeiend onze natuurstudie ook was, voor de bosbouwertjes was het
zien van een natuurlijke schuifaf genoeg om een potje te ravotten. Terwijl de
voorzichtigste kleuters naar beneden renden en de iets grotere waaghalzen
al zittend de helling afgleden, rolden de echte stuntjongens en –meisjes in
volle vaart naar beneden.
Hongerig door het gerollebol, hebben we samen van niknakjes, peperkoek
of mandarijntjes gesmuld. Met vernieuwde energie hebben de kleuters toen
met stevige takken gesleurd om een huisje te bouwen voor de konijnen.
Na nog wat gewiebel en gewankel op een geïmproviseerde evenwichtsbalk,
was het reeds tijd om het bos te verlaten. Op aandringen van de buschauffeur heeft Meester Pascal ons nog een lesje gegeven in laarsjes afborstelen
op de voetenveger. Zo zijn we piekfijn teruggereden naar school.
Nathalie, mama Elise (1KA)

Mijn kleindochter Stéphanie heeft mij gevraagd om mee

Op een zonnige herfstdag had ik, samen met nog andere

op uitstap te gaan. Het werd een leuke zoektocht met vier

mama's, een heel belangrijke afspraak met de kinderen

kleuters uit haar klas. De juf had de zoektocht goed uit-

van de klas van Juf Saartje... Wij gingen samen op speur-

gestippeld en heeft vooraf een woordje uitleg gegeven.

tocht! Toen ik aankwam waren de jongens en meisjes al

Stéphanie was heel blij mij te zien en was best fier op haar

netjes in groepjes verdeeld en wachtten zij vol ongeduld

oma. En weg waren wij... met drie jongens en Stéphanie.

om te vertrekken. De kinderen hadden al allemaal een

De kleuters moesten heel attent zijn en onderweg goed

tekening bij om onderweg in brievenbussen te steken. Juf

opletten, want anders zouden we de weg kwijtraken. Bo-

Saartje deelde de plannetjes uit en eindelijk konden we

men tellen, huisnummers zoeken, affiches bekijken en

vertrekken!

hier en daar zat er toch een addertje onder het gras... Het

Dankzij de aanwijzingen en de foto's op het plan en de

speelpleintje bij het zwembad was een leuke afwisseling,

scherpe ogen van de kleuters waren we al snel goed

maar mooie liedjes duren niet lang en de pauze was van

onderweg. Iedereen had ook duidelijk geleerd hoe men

korte duur. We moesten op tijd terug zijn. Toen we weer

voorzichtig de straat oversteekt! Onderweg was er veel

bij de school aangekomen waren, hebben we nog een kort

te zien: vuilbakken, hekken, bomen, honden, bloemen,

resumé gehouden want de juf zou ons zeker vragen stel-

postbussen en zelfs een politie combi. Maar dan kwam het

len. De kleuters hebben het prima gedaan en met pijn in

leukste: de speeltuin! De kinderen mochten daar naar har-

het hart heb ik daarna mijn kleindochter moeten achterla-

telust spelen maar helaas moesten we na 5 minuten onze

ten... maar eerst heb ik beloofd om pannenkoeken te bak-

tocht weer voortzetten, de tekeningen moesten immers

ken voor haar verjaardag voor gans de klas. Als dat geen

nog in brievenbussen gestoken worden.

goed idee is...

Dat was wel het moeilijkste van heel de tocht, de leuk-

Vele groetjes,

ste brievenbus uitkiezen want de tekeningen gingen niet
eender waar naar toe. Gelukkig had iedereen zijn keuze

Chris, oma van Stéphanie (3KA)

gemaakt voordat we terug op school aankwamen.
Ik heb een super fijne tijd gehad met de zeer enthousiaste kleuters en ben terug huiswaarts gekeerd met een
prachtig boeketje van door hen geplukte veldbloemetjes.
Anne, mama van Louis (3KB)

Naar de markt met de klas van juf Emilie!
Als de mama's uitgenodigd zijn om een activiteit bij
te wonen zijn de kinderen natuurlijk heel enthousiast indien hun eigen mama er eens kan zijn. Cyriac
was dus dolgelukkig toen ik hem vertelde dat ik mee
kon gaan naar de markt.
Ik kreeg een groepje kinderen voor wie ik verantwoordelijk was. We kregen een boodschappenlijstje met enkele tekeningen van groenten en fruit
en ook enkele centjes. De kindjes kregen om de
beurt een taak. Zij vonden het superleuk om dan alleen iets te kopen, iemand anders centjes te geven
en ook weer geld terug te krijgen. Ook de marktkramers vonden het leuk om kleine kinderen als
klant te hebben. We hebben zelfs gratis kleine cour-

Naar de markt met de klas van juf Mieke 2KA

gettes gekregen.

Op woensdag 30 september ben ik met de klas van juf Mieke (klas van mijn dochter Margaux) naar de markt geweest. De kinderen leerden die week

Een heel leuke ervaring dus voor de mama's en ze-

immers over groenten en fruit. Geen betere plaats om groenten en fruiten te kopen dan op de markt! Echt een toffe ervaring. Ik had mijn jonge
zoon van 3 maanden voor 2 uurtjes achtergelaten om deze ervaring met de kinderen te beleven. En het was zo heerlijk en zo fijn de klasgenoten
zo enthousiast te zien.
We zijn om 9 uur 30 in groepjes naar de markt van Sint-Alix vertrokken. Juf Mieke had de klas in verschillende groepen verdeeld want op de markt
lopen er natuurlijk heel veel mensen rond. Door de fluovestjes vielen de kinderen goed op. De mensen vonden ze allemaal erg schattig.
Elke groep had een mandje en een lijst met wat de groep moest kopen. We hadden ook een portemonnee met geld. Mijn groep moest een ananas
en twee wortels kopen. Iedereen die aan de beurt was mocht ofwel het mandje vasthouden, ofwel het lijstje of onze portemonnee die we natuurlijk
niet moesten kwijtraken. Ik had een oog erop hé ;-).
Een keer aangekomen, hebben we ten eerste rondgewandeld om alle kraampjes te ontdekken en ook om de prijzen en de kwaliteit te vergelijken
om natuurlijk het beste te kopen. Op de markt kun je heel veel dingen kopen. We zagen kraampjes met kazen, olijven, bloemen, vlees,… en er was
zelfs een mevrouw die gewoon aardappelen aan het verkopen was. Hmmm, we kregen hier toch wel wat honger van, en nog meer toen we het
kraampje van warme kippen voorbij kwamen!
Bij één van de groentekramen bespraken we de verschillende soorten groenten. We leerden hoe we op een beleefde manier iets konden bestellen
bij de mevrouw. Nadien kochten we onze worteltjes natuurlijk ook. Bij het fruitkraam moesten we een ananas kopen. We mochten onze ananas
kiezen en we hebben zelfs een appel gratis gekregen! Dat vonden we erg vriendelijk van de meneer! Bedankt hoor!
Na een uurtje gingen we terug naar school, want de kinderen hadden wel honger. Hun tienuurtje hadden ze goed verdiend, want ze waren echt
heel voorbeeldig geweest tijdens de uitstap!
Patricia, mama van Margaux (2KA)

ker ook voor de kinderen.
Alexandra, mama Cyriac (2KB)

Ouderraad in Actie!

SAVE THE DATES !

De Ouderraad wil een brug vormen tussen de school en de ouders en bestaat uit een gemotiveerd team van mama’s en papa’s die zich inzet voor
onze kinderen en de kleuterschool. Wij organiseren verschillende activiteiten zoals de kennismakingsavond, ontbijt 1ste kleuterklas, paasactie,… De

Donderdag 14 januari 2016
De Ouderraad vergadert om 20:00 in de

opbrengst hiervan werd laatst aan de aankoop van een speeltuig, een kleuterglijbaan en speelgoed voor buiten besteed.

leraarskamer. Steeds welkom!
Dit jaar gaan we voor een tuinhuis! Dit project, gedragen door een groep leerkrachten, zal het uitdelen en terug opbergen van het reeds aangekocht
speelgoed voor buiten vergemakkelijken. Helpt u ook mee?

Vrijdag 15 januari 2016
Boekenbeurs!! Afspraak na schooltijd in
de turnzaal van de lagere school.

Hierbij de namen van de klasverantwoordelijken, spreek hen persoonlijk aan of contacteer hen via het algemeen e-mailadres:
ouderraadKS@materdei-spw.be.
Juf Valerie

Onthaal

Fabienne Coppieters

Juf Elke

1KA		

Hélène Lagasse & Brigitte Boonen

Juf An

1KB

Claire Braun

Juf Mieke

2KA 		

Karin Montague & Liesbeth Dierckx

Juf Emilie

2KB 		

Patricia Colard & Juliette Mahieu

Juf Veerle

3KA		

Vanessa Debruyn

Juf Saartje

3KB		

Marie-Noëlle de Behault & Freya Van Schaik

Andere actieve leden van de ouderraad:

Meester Pascal
Laurence de Broux (3KB & TK)
Catherine d’Oultremont (2KA & TK)
Johan Willems (3KA)
Guy Danau (1KB)
Laure Nickmans (TK & 2KB)
Auriane Vanderstraeten (3KA)
De ouderraad is steeds op zoek
naar gemotiveerde ouders! ;-)

Dank u!!
Wij wensen ook alle ouders te bedanken voor
hun deelname aan de verschillende
acties die reeds werden georganiseerd:
de kennismakingsavond, de handdoekenverkoop, de Cameleon actie en de Creacorner
actie!

Ons streefdoel

Juf Patricia

Ontmoet... juf An
Wat heb je gestudeerd en waar? Waarom heb je voor het onderwijs gekozen?

Wat ervaart u als het leukste deel van uw job?

Ik heb mijn secundair hier in Mater Dei gedaan en nadien een lerarenopleiding gevolgd aan de KU-

Om met de kinderen te mogen werken. Als je ziet hoe sommigen binnenkomen in de klas qua zelf-

Leuven. In eerste instantie wou ik verpleging doen; meer specifiek een opleiding tot vroedvrouw.

standigheid, qua taal,… is het heel leuk om ze te zien groter worden doorheen het jaar. Daarnaast is

Er was een opfrissingcursus in augustus maar aangezien ik de vereiste basis niet had gehad in de

er ook de dankbaarheid die je van vele ouders krijgt. Het geeft me een warm gevoel als ik hoor dat

humaniora, ben ik er niet aan begonnen. Duidelijk was wel dat ik iets met kinderen wou doen.

kinderen echt graag in de klas waren en ze veel hebben geleerd tijdens het schooljaar.

Wat zijn je hobby’s?

Welke vaardigheden worden in de 1ste kleuterklas het meest op gehamerd?

Met twee kinderen thuis heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor hobby’s... maar ik ga graag uit eten,

Wij werken in de 1ste kleuterklas aan de zelfstandigheid (jas aan- en uitdoen, toiletbezoek, handen

winkelen, naar de bioscoop, …

wassen,…). We werken ook veel rond gevoelens, vriendschap, lief zijn,…
Ook wordt fel de nadruk gelegd op taal. Juf Valerie legt een basis maar na 2 zomermaanden gaat er

Wat is je lievelingsdier? Een huisdier thuis of een knuffeldier vroeger?

veel verloren. Dit voelen we zelf soms na één week vakantie. In de 2de kleuterklas moeten ze daar

Momenteel hebben we een cavia die we ongevraagd gekregen hebben als verjaardagscadeau voor

op verder bouwen. Het is niet de bedoeling dat ze hervatten wat wij hebben gedaan.

de dochter… Leuk.... Ik hou wel van dieren. Vroeger had ik thuis poezen en een hond.

Hoe wordt media/ICT in de 1ste kleuterklas geïmplementeerd?
Wat is jouw lievelingskleur?

We hebben een luisterhoek waar de kinderen muziek mogen beluisteren en waar ze ervaren om

Een moeilijke vraag want ik heb geen specifiek lievelingskleur. Ik hou van alle vrolijke kleuren.

rustig naar een ingesproken verhaaltje te luisteren. Zelf komen ze niet aan de bediening. Soms bekijken we ook filmpjes op youtube, passend bij het thema. Verder is het gebruik van een computer

Welke droomreis zou je graag maken?

beperkt, voor mij hoeft het niet; ze zijn te klein. Dit aanbod krijgen ze soms reeds van thuis mee en

Nog een moeilijke vraag… Ik hou van Italië. Voor mij moet dit dus niet ver en exotisch zijn.

dan vind ik het belangrijk dit niet in de klas te doen.

Hoelang werk je reeds op Mater Dei en heb je nog in andere scholen gewerkt?
Ik werk hier sinds 2003 en ben als interim begonnen ter vervanging van een juf die uitgevallen was

Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe kinderen (die niet naar de onthaalklas zijn geweest) zich
zo snel mogelijk helemaal thuis voelen op school?

wegens ziekte. Eerst heb ik enkele jaren halftijds met deze juf de eerste kleuterklas gedaan. Toen

Dit gaat een beetje vanzelf volgens mij. Je leert de kinderen een bepaalde structuur aan, wat voor

duidelijk werd dat ze niet meer terug zou komen, heb ik haar klasje voltijds overgenomen. Ik werk

hen heel belangrijk is. Kinderen die geen schoolervaring hebben als ze hier binnen komen draaien

dus reeds 12 jaar op Mater Dei en nog steeds met veel plezier ondanks de files richting Brussel.

mee na een aantal weken omwille van de structuur en van wat ze andere kinderen zien doen. De
kinderen die van juf Valerie komen kennen de afspraken: gaan zitten op de bank als het belletje

Heeft u steeds de 1ste kleuterklas gehad? Zou u nog een ander klasje willen uitproberen?

gaat, tijd voor toiletbezoek,… Ze zijn zelfstandiger en de anderen pikken veel op door te kijken. Vaak

Op Mater Dei heb ik enkel in het 1ste kleuterklasje gestaan. Voordien heb ik ook in 2de en 3de kleu-

miteren. Kinderen voelen aan dat ze hier welkom zijn en dat we met hen bezig zijn, dit is volgens mij

terklassen gestaan als interim in Tervuren en Hoeilaart onder andere. Gedurende de eerste jaren

het belangrijkste.

combineerde ik mijn halftijdse job op Mater Dei met een ander halftijdse in Hoeilaart.
Het eerste kleuterklasje doe ik wel heel graag. De kinderen hebben nog zo’n peutergevoel, ze
veroveren snel je hart. Hierna worden ze heel snel kleuter maar elke leeftijd heeft zijn charmes.

hebben ze de taal ook niet mee. Ze moeten dus veel ervaring opdoen door rond te kijken en te im-

Wekelijks overleg ik met juf Elke en kijken we hoe we elk thema kunnen uitwerken op vlak van wiskunde,
taal, muziek, godsdienst, … Een goede samenwerking is belangrijk. De doelstellingen zijn dezelfde maar
de klasjes zitten niet samen om activiteiten uit te werken. Juf Elke en juf Valerie zitten vaker samen, de
klasjes liggen naast elkaar wat het klasoverschrijdend werken vergemakkelijkt. Af en toe hebben we
ook een moment met de 3 klasjes samen, zoals de zangstonde.

Hoe hebben de kleuters de onvoorziene “extra verlof”dagen beleefd? Heeft u de laatste
evenementen op een bepaalde manier moeten toelichten?
Sommigen waren wel een beetje in de war en dachten dat het maandag, de blauwe dag was. Ik heb
gewoon gezegd dat we deze week op maandag en dinsdag thuis mochten blijven. Voor verdere uitleg
zijn ze te jong, ik ben daar ook niet verder op doorgegaan. Als we moesten binnen blijven dan zei ik
gewoon: “we blijven binnen, het is te koud buiten”. Ze zijn vlugger tevreden gesteld met een antwoord
op deze leeftijd in vergelijking met grote kinderen.

Een slotwoordje voor alle kleutertjes die straks van de kerstvakantie mogen genieten?
Ik wens hen heel veel liefde en rust toe! En met een beetje geluk misschien sneeuwpret in ons land...

Recept met de kids!

Ik neem aan dat er veel overleg is met juf Elke gezien de gelijklopende activiteiten. Zitten
beide klassen dan ook soms samen om een bepaald thema te ontdekken, aanleren,… ?

Ingrediënten
250 g boter

Voor de afwerking:

1 eidooier

150 g bloemsuiker

375 g zelfrijzende bloem

5 eetl. water

140 g bloemsuiker

Regenboogfantasie

1 ml vanillearoma (1/2 flesje)
Bereiding
•

Mix de boter met de bloemsuiker. Voeg de eidooier en het vanillearoma
toe en mix opnieuw.

Dank je wel juf An!

•

Voeg de zelfrijzende bloem toe en kneed goed tot een homogeen deeg.

•

Verdeel het deeg in 2 grote bollen. Druk plat met uw handpalm tot u 2
schijven krijgt en rol ze in vershoudfolie.

•

Laat het deeg 30 min. rusten in de koelkast.

•

Verwijder de vershoudfolie, strooi wat bloem op uw werkblad en rol het
deeg uit met een deegrol of een glazen fles.

Prettige

•

Verwarm de oven 10 min. voor op 170 °C.

•

Steek intussen met de uitsteekvormpjes verschillende vormpjes uit het
deeg en leg ze op bakpapier. Maak met een scherp mes een gaatje in elk
koekje (om een lintje door te steken).

•

Bak de koekjes 15 à 20 min. in de voorverwarmde oven tot ze mooi
goudbruin zijn. Laat afkoelen.

feesten!!

•

Maak intussen het glazuur. Meng de bloemsuiker met wat water (of
siroop) tot een dikke coulis.

•

Doe wat glazuur op de koekjes en werk onmiddellijk af met de gekleurde
versiering.

•

Steek een lintje door het gaatje van elk koekje en maak een mooie strik.
Klaar!

