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Beste ouders,

De paasklokken zijn zonet op school langs geweest. De paashaas staat voor jullie
huisdeur te popelen. Het is dus hoog tijd voor de paaseditie van Het Eekhoorntje
om de paasvakantie goed te kunnen starten. Wie Pasen zegt, denkt natuurlijk
aan paaseitjes. In dit verband, wil ik alle mama's en papa's - namens de
Ouderraad - hartelijk bedanken voor jullie deelname aan en enthousiasme voor
alle schoolactiviteiten. De paaseitjes-actie kende weer een groot succes en
dankzij jullie heeft de Ouderraad het nieuwe streefdoel al kunnen halen,
namelijk twee nieuwe Smart tv's voor de school. Deze nieuwe tv's zullen zowel
de zeer koude en nattige dagen voor onze kleuters zeker aangenamer maken, als
een aantal schoolprojecten voor de juffen en meester vergemakkelijken. Een
warm dankjewel dus!
Na de paasvakantie gaat onze sociale actie met Nasci van start. Maar
ondertussen wens ik jullie heel veel leesplezier en leuke ontdekkingen met
dit Eekhoorntje en een fijne paasvakantie!

Vi Nguyen
Voorzitster ouderraad

Circus
Kom dat zien! Kom dat zien! Op 31 januari en 1 februari zouden de gangen
van de Mater Dei kleuterschool worden omgetoverd tot een grote circustent!
Gezien het te verwachten grote succes werden kaartjes enkel beschikbaar gesteld in
voorverkoop. En een succes werd het!

De circusdirecteur en Pippa de clown begonnen met een kleine opwarming
van onze lachspieren. En dat was nodig, want de eerste artiesten waren de
grappige clowns! Als echte professionals zetten zij een magisch spektakel
neer en haalden ongelooflijke trucjes uit met hun gekleurde doekjes!
Vervolgens waren de wilde olifanten aan de beurt…. Het publiek zal het
gevoeld hebben, want die werden volledig natgespoten door hun lange
slurven. Deze verfrissing was gelukkig welgekomen, want nadien was het de
beurt aan de acrobaten… Concentratie was vereist want die
evenwichtsoefeningen waren niet van de poes… En als kers op de taart
maakten zij een reuzegrote mensenpiramide! Prachtig om te zien!
Vervolgens was het tijd om de hondjes uit te laten. Gedisciplineerd gingen
alle acrobaten door een ondergrondse tunnel! En elk balletje dat gegooid
werd… werd uiteraard keurig opgehaald.

Nadien werd het publiek getrakteerd op een magische ballerina show. Als echte prinsesjes
zweefden zij over de vloer …. En die roze tutuutjes, die zweefden uiteraard mee ! Maar
de betovering was van korte duur, want daarna was het de beurt aan de gevaarlijke
leeuwen! Gelukkig waren deze zeer goed getemd….Door een hoepel springen was een koud
kunstje voor hen!
Als mooie afsluiter kreeg het publiek nog eens alle circusartiesten samen te zien waarvan
onder warm applaus afscheid werd genomen…
En voor wie er niet genoeg van kon krijgen? Die mocht achteraf nog eens genieten van het
hele spektakel via de door de juffen doorgestuurde Youtube link.

Katrien, mama van Emile (1KA)

Supermarkt 3KA
Op woensdag 28 februari ben ik in de klas van juf
Emilie geweest. We waren als ouder uitgenodigd
om in de klas te winkelen. Ze leerden die week
immers over supermarkt. Geen betere plaats om
groenten, fruit, brood en afwasmiddelen te kopen
dan in de “supermarktklas” van juf Emilie! Echt een
leuke ervaring. Het was zo heerlijk en zo fijn de
klasgenoten zo enthousiast te zien.

Een keer aangekomen, hebben we een mandje,
een karretje, een lijst, een portemonnee met geld
en een bankkaartje gekregen. Ik ben ten eerste rond
gewandeld om alle kraampjes te ontdekken en ook om de
prijzen en de kwaliteit te vergelijken om natuurlijk het beste te
kopen ;). Met mijn Juliette gingen we nadien bij onze vriendjes
"slagers", "fruitverkopers", "bakkers",... om lekkere dingen te
kopen…. elk kind was in de huid van een beroepsverkoper
gekropen. En de kinderen deden het heel goed! We leerden
hoe we op een beleefde manier iets konden bestellen. Nadien
moesten we ook naar de kassa gaan om alles te betalen … en
gelukkig hadden we geld genoeg in onze portemonnee ;) !
Patricia, mama van Juliette de Broux (3KA)

Mijn echtgenoot en mezelf, zoals velen, werken allebei en hebben
altijd tijd te kort. Maar een uitnodiging van Juf Emilie om de
"supermarkt van de derde kleuterklas" te bezoeken kon ik echt niet
weigeren!
De grote glimlach van William toen ik "ja" zei was mijn eerste
geschenk. Hij was zo fier dat zijn mama in de klas mocht komen!
Toen ik aankwam zag ik een echte supermarkt, met verschillende
afdelingen (vis, vlees, bakkerij, groenten, snoepafdeling enz). Wij, de
klanten, kregen een winkelkarretje en deskundig advies van de
"afdeling-verantwoordelijken".
"Waarom zou ik dit product kopen? Heb ik daar genoeg geld voor?
enz."
Toen onze kar vol was moesten we natuurlijk langs de kassa, waar een
andere bediende van de supermarkt het totaal van onze aankopen
berekende.
Ik ben onder de indruk van hoe vlot dit allemaal gebeurde, met 24
kinderen in de klas. Elk kind wist precies wat zijn verantwoordelijkheid
was en deed het met plezier. En alles was bestudeerd om hen veel te
laten bijleren zonder dat ze het merkten: taal, tekenen, tellen,
rolspelletjes om te leren zich goed te gedragen met onbekenden, en
zelfs het samenwerken met collega's ;-).
Er zijn zo van die momenten die bijblijven en het leven extra kleur
geven. Dit was er ongetwijfeld één. Dank u juf Emilie (en alle
bedienden van de supermarkt).
Marie, mama van William (3KA)

De Indianenschool in 3KB
Op woensdag 28 februari verwachtten de kinderen van 3KB hun
papa’s en mama’s in hun klas. Vandaag is er een groot indianenfeest.
De opkomst is groot. In de klas staat alles klaar om de ouders in te
wijden in de indianenwereld: hout sprokkelen voor het vuur, juwelen
maken, zich laten schminken als een indiaan, een tipi bouwen, vissen,
dansen als een indiaan, … De sfeer is opperbest! Iedereen leeft zich
uit en al snel veranderen de papa’s en mama’s in echte indianen. Bij
elke geslaagde activiteit krijgen ze een veer bij op hun hoofdtooi.
Diegene met de meeste veren wordt het opperhoofd van de klas. De
kinderen zijn overtuigd dat een papa het opperhoofd zal worden.
Papa’s zijn immers het sterkst. Iedereen is geslaagd en krijgt een
Indianendiploma! De bel rinkelt. Bij het buitengaan kijken alle andere
ouders verbaasd of geamuseerd naar de glimlachende en
geschminkte papa’s en mama’s indianen die de school verlaten. Dank
je 3KB voor dit mooie feest!
André, papa van Elise Simonart (3KB)

De derde kleuterklassen bezoeken
Technopolis en het Planetarium

Xavier, mag ik je wat vragen stellen over jullie uitstapje naar Technopolis?
Ja, dat mag.
Wie waren er allemaal mee?
Juf Jolien en Juf Emilie en hun kindjes, en ook juf Hilde. Juf Mia zou ook meegaan,
maar ze was ziek.
Naast wie zat je in de bus?
Op de heenweg zat ik naast Elise Blasson en op de terugweg naast Ernest.
Verliep de reis vlot of stonden jullie lang in de file?
Heel vlot, we konden aan de file voorbijrijden.
Wat heb je allemaal gedaan in Technopolis? Waren jullie in groepjes verdeeld?
Nee, er waren geen groepjes en iedereen mocht doen wat hij wilde. Ik heb met witte
blokken een kerk gebouwd. Ik ben ook in een grot geweest waar het best griezelig
was, omdat er dode dieren (vossen en egels) waren. Verder ben ik in de ambulance en
in de houten trein geweest. Daarna hebben we onze boterhammetjes opgegeten en
kregen we chocolademelk van een meneer. Je hoefde me dus eigenlijk geen drinken
mee te geven in mijn rugzak. Toen ons eten op was, mochten we nog even spelen. Ik
heb toen een fiets gezien die over een heel smal touw reed!
En wat hebben jullie daarna gedaan? Zijn jullie toen naar het Planetarium gegaan?
Nee, nog niet. We gingen eerst naar een toneeltje kijken. Het ging over de ruimte en
een dino op een skateboard. Juliette mocht aan een dun touw trekken waardoor
knikkers tegen balletjes rolden en toen lieten de balletjes een raket in de lucht
vliegen. Helaas niet helemaal tot het plafond... Daarna hadden we weer even tijd om
te spelen. Ik heb dakpannen aan een huis vastgemaakt (niet erop geplakt met lijm,
maar vastgeklikt). Toen was het tijd om met de bus naar het Planetarium te gaan.
Hoe was het in het Planetarium?
De zaal had een heel speciaal plafond (groot en rond), waarop je een film kon zien. Op
het plafond konden we huizen en planeten zien. Ik heb bijvoorbeeld Saturnus
gezien...en de aarde leek minuscuul. Jammer dat het snel voorbij was, want het was
erg leuk. Ik zou heel graag nog een keer naar het Planetarium gaan. Ik zou ook graag
nog eens naar Technopolis gaan, naar het deel voor de grote kinderen.
Bedankt Xavier (3KB)!

Thema techniek in
de derde
kleuterklassen

Wat een leuke ervaring heb ik in de klas van juf Emilie
beleefd wanneer ik daar lampen gedemonteerd heb.
Alle kinderen van de klas waren erg nieuwsgierig en
deden echt goed mee.
Als we een beetje dichterbij kijken om in een lamp te
zien, kunnen we draden en een gloeilamp ontdekken.
Wat raar, hé? We zijn niet gewoon lampen te
demonteren;) Het was interessant want we leerden
samen hoe we op een goede manier de lampen
moesten demonteren met gereedschap en zonder de
lampen helemaal stuk te maken. Niet gemakkelijk! We
moesten heel aandachtig zijn, ons goed concentreren
en geduld hebben. Verder hebben we ook een printer
gedemonteerd. De kinderen waren ook hier heel
benieuwd ....en er zaten ook draden en kabels in!
Gelukkig waren het oude lampen en een oude
printer! Anders zou juf Emilie een beetje
triestig zijn omdat al haar klaslampen nu in
verschillende stukjes zijn!

papa van Juliette de Broux (3KA)

Tentoonstelling water-vuur-aarde-lucht
Gedurende de tweede week van maart werden alle kleuters van Mater-Dei ondergedompeld in de wereld van water,
vuur, aarde en lucht. Elke klas werkte rond één bepaald thema en de kleuters maakten kunstwerkjes rond dat thema.
Klas 3KB werkte rond het thema "water". In de klas kon je experimenteren met water en tal van kunstwerkjes
aanschouwen die de kleuters hadden gemaakt. De kleuters leerden wat je allemaal met water kon doen en
waren trots op hun kunstwerkjes! Anouk, mama van Lexi (3KB)

Ouderraad in actie!
Hopelijk hebben jullie ook enkele zakjes met paaseitjes gekocht die op
een gezellige zondagnamiddag door de leden van de ouderraad werden
ingepakt!

Alvast een warm dankjewel voor het
helpen bij het halen van ons nieuw
streefdoel: twee nieuwe Smart tv's voor
onze kleuterschool!

SAVE THE DATE
donderdag 26 april 2018: de ouderraad vergadert om 20u in de leraarskamer
vrijdag 1 juni 2018: Mater Dei feesten

Vragen, ideeën of feedback? mail ons op: ouderraadKS@materdei-spw.be

LID van het FEESTCOMITÉ van de ouderraad
maar soms ook veel verdriet als alle ouders er al zijn en jij nog
niet….

en

REDACTIELID voor het schoolkrantje van de kleuterschool
Voor veel ouders is het dagelijks gepuzzel om hun job te
combineren met schoolgaande kinderen. Met een beetje tegenslag
zoals een file kom je al snel te laat op school om je kind op te halen.
Alle kinderen zijn al weg en alleen jouw kind zit nog bij Juf Marleen.
Het is ontzettend vervelend als ouders hun kind(eren) te laat
ophalen. Juf Marleen haar werktijd is voorbij en heeft ook
verplichtingen die wachten. Daarom een herinnering om kind(eren)
alstublieft tijdig op te halen. Indien u later dan gepland kind(eren)
komt afhalen, neem dan contact op met de school.
Bedankt voor uw medewerking!

Ons schoolkrantje “het Eekhoorntje” weerspiegelt wat zich dagelijks
afspeelt in het boeiende wereldje van onze kleuters. De inzet van een
groep ouders-redactieleden staat borg voor de continuïteit van dit
schoolkrantje. “Het Eekhoorntje” verschijnt drie keer per jaar
(kersteditie, paaseditie en zomereditie).

We verheugen ons op uw interesse!
Bij vragen kunt u een mailtje sturen aan
ouderraadKS@materdei-spw.be

Slinger met konijntjes

1. teken de konijntjes op gekleurd
papier
2. knip ze uit

3. bevestig de pompon of het
watje met lijm

4. maak een gleufje in elke
oortje
5. rijg de konijntjes aan het
touwtje

https://www.kiwico.com/diy/Arts-and-Crafts-Projects/1/project/Bunny-Garland/2490

Benodigdheden:
- gekleurd papier
- pompons of watjes
- lint
- lijm
- schaar

