
HET EEKHOORNTJEHET EEKHOORNTJEHET EEKHOORNTJEHET EEKHOORNTJE
Mater Dei Mater Dei Mater Dei Mater Dei KleuterschoolKleuterschoolKleuterschoolKleuterschool
SchooljaarSchooljaarSchooljaarSchooljaar 2018201820182018----2019, n2019, n2019, n2019, n°°°°51515151

KERSTEDITIEKERSTEDITIEKERSTEDITIEKERSTEDITIEKERSTEDITIEKERSTEDITIEKERSTEDITIEKERSTEDITIE



Beste ouders,

Het eerste trimester zit er bijna op en de Kerstvakantie

staat voor de deur. Hoog tijd dus voor de eerste editie

van Het Eekhoorntje, ons schoolkrantje, van dit

schooljaar. Het is misschien een leuk idee om 

Het Eekhoorntje samen met uw kleuter(s) te lezen tijdens de 

vakantie en te ontdekken wat er allemaal reilt en zeilt in onze
kleuterschool.

In onze Kersteditie zal u al snel merken dat wij het eerste

trimester niet stilgezeten hebben. Er werden veel activiteiten
georganiseerd zowel door de school als door de Ouderraad. 

Jullie komen uiteraard verder in Het Eekhoorntje meer te weten.

De Ouderraad wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om 

alle ouders te bedanken voor de talrijke bijdragen aan de 

verschillende activiteiten en acties die de Ouderraad tot nu toe 
georganiseerd heeft. De Kaas- en Wijnavond en handdoekenverkoop
kenden dit jaar een ongezien succes. Dankzij jullie kan de Ouderraad
bijkomende schoolprojecten financieel blijven steunen.

En last but not least, een welgemeende en een hartelijke "DANK U" aan
alle juffen en meesters voor hun voortdurende inzet, enthousiasme en
dynamisme. Alle kinderen, én de ouders, hebben hier zeker van kunnen
genieten.

Er rest mij dan nu nog enkel iedereen een welverdiende, deugddoende
kerstvakantie en prettige eindejaarsfeesten toe te wensen!

Tot volgend jaar!

Vi Nguyen
Voorzitster ouderraad



ALLE OUDERS ONTBIJTEN IN DE KLAS 

BIJ JUF ELKE EN JUF AN! 

Wat een leuke sfeer !  

Zouden de ouders niet moeten gaan werken 
hadden ze graag een dagje in de klas

willen blijven. 

In elk hoekje van de klas was er wel 

iets te doen. Babbelen, spelen, lezen, 

ontdekken, eten, drinken, …  
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Tatiana (ouderraad)



Juf An: “Met de bedoeling dat
de ouders elkaar leren kennen”,
“Leuker voor de ouders”, “Voor
de ouders is het een leuk
initiatief”.

Juf Elke : “Het begon rustig en
na een tijd was het gezellig
druk!”, “Interactie tussen de
ouders en de kindjes was tof
om te zien”.
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EEN VOEDINGSCOACH IN DE KLAS!

“Ik ben smoothies gaan maken met de kindjes, eerst en vooral
omdat ik heel graag mijn waarden wou delen.
Ik koos voor smoothies met fruit voor het plezier van de kinderen waarin ik 1 groente
om gezondheidsredenen integreerde. Juf An organiseerde alles en verdeelde de
boodschappen tussen de ouders.
Het was super leuk en schattig, omdat iedereen enthousiast en bezig was.

Tip: mijn dochter vindt het heerlijk – als vieruurtje ���� smoothie Banaan + mango +
spinazie + citroensap.

De groepseffect is geweldig om te zien. Juf An deed het heel goed en beheerde het
thema als een professional.

Ik ben blij dat ik de vrienden van mijn dochter heb leren kennen en dat ik mijn waarden
heb kunnen delen. Ik vind het belangrijk om van jongs af aan te beginnen.”

Sophie, de mama van Juliette De Ridder
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ROXY IN DE KLAS!

“Ik ben met Roxy in de klas geweest! Toen was onze puppy
maar 4 maand oud.

De kinderen waren echt opgewonden en mochten de puppy
allemaal eens aaien.

Roxy is de mascotte van de klas geworden. Als ik haar mee
naar school neem, dan komen alle kindjes van de klas kijken.

Juf Lindsey ging er zelfs een liedje over schrijven.

De kinderen in hun context en in hun omgeving zien is echt tof.

Ik realiseerde hoe de klas zich 's morgens organiseert en heb
een heel ander contact met de juf en de kinderen kunnen
herleven.

We zien dat we ze gelukkig maken met zo’n bezoek in de klas!”

Caroline, de mama van Arthur Questiaux
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CÉLESTE KOMT AL NAAR SCHOOL!

“Céleste is een bezoekje komen brengen bij 2KB.

Ze heeft mogen luisteren naar het welkom-liedje
van de kleuters.

De kinderen mochten elk om de beurt op haar rug
strelen.

Ze hebben allemaal heel wat vragen gesteld; hoe
neemt ze haar bad?, Wat eet ze?, Hoe slaapt ze?, …

Ze had zelfs koekjes mee voor de klas. Haar grote
broer Achille was heel trots op Céleste.

Céleste werd heel wat verwend en is al bereid om
terug te komen!

Justine, de mama van Achille Cavalier
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EEN GEZELLIGE START VOOR ONZE JUFFEN EN MEESTERS ! 

Juffen en meesters worden in de watten gelegd dankzij de mama’s en 
papa’s van de ouderraad. 

Ondertussen “waken” de ouders op de speelplaats …
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Martijn, Juliette, Laure, Vi, Marc
(ouderraad)

Paul (ouderraad)



De Kaas & Wijn avond wordt eerst en vooral georganiseerd om kennis te
maken met andere ouders van onze kleuters.

De tweede doel is; winst maken voor onze kleuterschool. Elke jaar wordt er,
dankzij jullie deelname, materiaal vernieuwd. Dit natuurlijk voor het
comfort van de juffen en de kleuters.

Een bijzondere dank aan Sylvie die de lead op het event genomen heeft.

KAASKAASKAASKAAS & & & & WIJNWIJNWIJNWIJN AVONDAVONDAVONDAVOND

VrijdagVrijdagVrijdagVrijdag 23.11.1823.11.1823.11.1823.11.18
KAASKAASKAASKAAS & & & & WIJNWIJNWIJNWIJN AVONDAVONDAVONDAVOND

VrijdagVrijdagVrijdagVrijdag 23.11.1823.11.1823.11.1823.11.18

Vi (ouderraad)

Marc & Sylvie (ouderraad)



DANK U AAN ONZE SPONSORS!! 

Dankzij onze sponsors kunnen we 
iedereen verwennen en de 
Kleuterschool nog meer steunen.  
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De Ouderraad bestaat uit een dynamische groep ouders die op vrijwillige basis mee wil praten,
denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings- en
onderwijsgebeuren op onze school. De ouderraad vormt een schakel tussen de ouders en de
school. Tevens wil de raad een financieel steentje bijdragen. De opbrengsten van diverse acties
(Kaas&Wijn, handdoekenverkoop, Cameleon-actie,…) maken extra projecten mogelijk. Zo steunde
de ouderraad de voorbije jaren de volgende streefdoelen :

2011-2013: nieuw speeltuig op de speelplaats (in samenwerking met de lagere school)

2013-2014: extra glijbaan voor de kleuters van de onthaalklas en eerste kleuterklassen

2014-2015: houten tuinhuis en speelgoed voor buiten

2016-2017: vervanging van de vloerbekleding van de onthaalhoeken

in alle klassen

2017-2018 : vloerbekleding en televisieschermen

2018 – 2019 : Verfraaien van de speelplaatsen
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Marc, Martijn, Alexia (ouderraad)
De beste verkopers van de week!



DOE MEE ! 

En deel jouw ideeën voor een nog betere school!
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