
Doktertje spelen...
Onze poppenhoek werd omgetoverd tot een dokterskabi-

net met een bed, bureau van de dokter met ziekenbriefjes en 
telefoon, wachtkamer, dokterstassen met inhoud en natuur-
lijk mochten de dokters en de verpleegsters niet ontbreken. 

De zieke patiënten werden er supergoed verzorgd !
Ook maakten we een apotheek, waar we met onze dok-

tersbriefjes naartoe moesten om de nodige medicijnen te 
halen.

Tijdens die twee weken deden we heel wat activiteiten: 
hoedjes maken, dokterstas knutselen, spelletjes spelen, taal-
activiteiten, rekenactiviteiten en nog veel meer.

Het was een superfijn thema, waar iedereen met volle 
teugen van genoten heeft ! JUF AGNES

Eind januari waren de kleuters van juf Bar-
bara helemaal in de ban van het sprookje: 
‘Goudlokje en de drie beren’. Goudlokje 
werd door sommige kleuters al snel omge-
doopt tot ‘Goudblokje’. De kleuters kregen 
maar niet genoeg van het verhaaltje. Het werd 
dan ook heel vaak verteld, nagespeeld in de 
poppenhoek of met de pop en knuffels op 
de tafel. We hebben samen ook overheerlijke 
berenpap gemaakt. Iedereen heeft hiervan 
lekker gesmuld. We hebben ook ontdekt dat 
er wel héél veel verschillende beren bestaan. 
Want we mochten allemaal een beer van thuis 
meebrengen. Deze beren werden gesorteerd 
en in een hele lange trein gezet. We hebben 
gouden lokjes gestempeld, geplakt en ontdekt 
wie er wel en geen krulletjes heeft in onze 

klas. De kleuters hebben ervan genoten en het 
boekje wordt ook nu nog heel vaak gelezen 
in onze boekenhoek.

                                         JUF BARBARA

Carnaval rijmt op bal

Op school was het carnaval, 
We dansten als op een heel groot bal.  
Iedereen is verkleed in mooie dingen, 
Sommigen beginnen zelfs te zingen. 
Verkleed lopen de kinderen door de 
straat,
In rare pakjes staan ze paraat.
Lachen en giechelen, het hoort er 
allemaal bij,
We eten iets lekkers en iedereen is 
blij.
Iedereen stapt in de maat met de 
acrobaat,
Iemand is verkleed in agent, 
En een vrouw in een vent.
We maken veel plezier, 
Dat hoor je aan het getier.
Maar nu is het vasten, 
De snoep moet in de kasten.
Carnaval was een groot feest,
Het is voor iedereen goed geweest. 

SAMENVOEGSEL VAN EEN 
AANTAL GEDICHTEN UIT HET 

DERDE LEERJAAR

Van een vlinder tot Mega Mindy
In elke klas kwam het thema carnaval aan bod 
en natuurlijk hoorde daar het schminken bij!
Zoals elk jaar werd alles klaar gezet! De kleuters 
mochten zelf kiezen in wat ze geschminkt wilden 
worden. Zo deden de juffen hun best om van 
de kleuters  Mega Mindy’s, leeuwen, vlinders, 
spiderman, piraat, prinsessen… te maken.
 Een goede wasbeurt was ’s avonds wel nodig, 
maar de kleuters vonden het in elk geval een 
fijne activiteit! 
  JUFFEN VAN DE WARANDE

Een trein van knuffelberen
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Toen de 2,5- en 3-jarige kleuters van de 
Servaesdreef binnenkwamen in hun klasje 
zagen ze vreemde sporen op de grond. Wie 
zou er in het klasje zijn geweest? 
Vol nieuwsgierigheid volgden ze de sporen 
en kwamen bij het huisje van de drie beren 
terecht. De drie beren vertelden aan de kleu-
ters over een meisje dat in het bedje van kleine 
beer lag. Ze had ook het stoeltje van kleine 
beer stukgemaakt en zijn pap opgegeten.
De kleuters ontdekten al snel dat het om 
het sprookje van goudlokje en de drie beren 
ging. Gedurende de hele week speelden de 
kleuters het verhaaltje na in het berenhuis. 
Om de week af te sluiten, maakten we echte 
berenpap in de klas. Omdat de berenpap nog 
een beetje te warm was, gingen de kleuters 

eerst buitenspelen, maar toen ze terug binnen 
kwamen, was er één kommetje leeg. Wie zou 
er van de berenpap hebben gegeten? 

JUF DEBBIE

Wie at de berenpap op?

MOPPEN!
Meester Gunter bij de bakker
Meester Gunter ging naar de bakker en vroeg: “Heb 
je slagroomtaart?” “Nee”, antwoordde de bakker.                                                                                                         
De volgende morgen ging de meester weer naar de 
bakker en vroeg: “ Heb je slagroomtaart?” “Nee”, ant-
woordde de bakker.  De derde dag op rij ging de meester 
naar de bakker en vroeg: “Heb je slagroomtaart?” ”Ja!”, 
antwoordde de bakker. “Vies he!”, zei de meester. “Geef 
mij maar een mega-donut.”

Meester Gert bij het voetbal
Meester Gert komt terug van de voetbaltraining en zijn 
kleren zijn helemaal vies. Mama moppert: “Je bent zo vies 
als een big, weet je wel wat dat is?”, vraagt ze. “Dat ik 
een kind van een varken ben?”, antwoordt Gert.

Juffrouw Ellen wil rijk zijn
Juffrouw Ellen komt thuis en zegt tegen haar moeder: 
“Later wil ik rijk worden, dan wil ik een groot huis zonder 
badkamer en elf bedienden en veel eten natuurlijk.”  
“Geen badkamer?”, vraagt haar moeder. “ Nee, want ik 
wil stinkend rijk worden!”

Meester Jos en de priester
Meester Jos wil graag weten of ze ook voetballen in de 
hemel. Dus hij gaat naar de priester en vraagt: “Voetbal-
len ze ook in de hemel?” “Dat weet ik niet”, zei de 
priester. “ Kom morgen terug dan heb ik het antwoord.” 
De volgende dag komt meester Jos weer aan bij de pries-
ter en vraagt: “Weet je nu al of ze ook voetballen in de 
hemel?” “Ja”, zei de priester. “Ze voetballen ook in de 
hemel, maar ik heb ook slecht nieuws: jij bent opgesteld 
dit weekend!”

Rode Duivels
Wat doen de Rode Duivels als ze het WK voetbal winnen?
Playstation uit en gaan slapen.

Juf Hanna en jongens versieren
Hoe versiert jufrouw Hanna een jongen? In haar dromen.

Jufrouw Barbara en uitvindingen
Jufrouw Barbara heeft een nieuwe uitvinding. Een heli-
kopter met een schietstoel.

Juf Karen gaat naar Engeland
Juffrouw Karen zou op vakantie gaan naar Engeland, 
als haar buurman later vraagt hoe de reis was, blijkt ze 
de reis te hebben geannuleerd. “Waarom heb je die reis 
geannuleerd?”, vraagt de buurman. “ Nou, ik vind dat 
links rijden veel te gevaarlijk.” “Toch schijnt dat heel erg 
mee te vallen”,zegt de buurman. “Ik geloof dat niet, ik 
heb het in Antwerpen een half uur geprobeerd, maar het 
viel bar tegen.”  
 SEPPE EN RUBEN (6A)


