
Samen op stap 
naar Pasen. On-
derweg stonden 
we in onze klas 
even ‘stil’ bij het 
boek de mooiste 
vis van de zee. Het 
verhaal gaat over 
vriendschap, sa-
men spelen en 
delen en ande-

ren blij maken.  Een gegeven dat 
ook  in de klas elke dag aan bod komt.  
Er was veel bewondering voor de 
mooie tekeningen in het boek met 
hun prachtige kleuren. Hierop na-
men de oudste kleuters deel aan een 
beeldende activiteit.  Ze leerden een 
vis tekenen en kleuren mengen met 
plakaatverf.  Ook hun schilderijen 
zijn prachtig!  Echte kunstwerkjes, 
stuk voor stuk.  

Kleuters en juf Martine

zesde studiejaar

Mindstorm
Ikzelf wist eerst niet wat het was, maar toen ik voor de eerste 

keer in de zaal van mindstorm ging, voelde ik direct: “Dit wordt 
leuk en plezant”. Maar wat betekent eigenlijk mindstorm? Dat 
is een robot die je vanaf je computer kunt besturen.

Eerst kreeg je uitleg over de robot en je computer.
In het begin was het nog moeilijk, maar het ging al snel beter.
Iedereen had een eigen computer, dat was wel leuk.
Als je de robot helemaal ingesteld had, moest je een parcours 

afleggen. Dat was best wel moeilijk. Je kon er ook geluiden op 
zetten dat was wel grappig! 

Wout (6a)

Gedurende 2 weken werkten de kleuters 
rond het boek: De mooiste vis van de zee. “Er 
werd verteld, poppenkast gespeeld, spel-
letjes gedaan, gezongen en gedanst en 
heel veel geknutseld. De kleuters beleef-
den dolle pret met Regenboogje. We heb-
ben er ook een klasvriendje bijgekregen. 
De kleuters verkozen de naam Floortje voor 
ons goudvisje. Ze hebben ervaren dat sa-
men dingen doen veel leuker is dan alleen.
Daarom hebben ze thuis samen met mama 
of papa, oma of opa een hengel geknutseld.
Wat een mooie resultaten waren er. Ook 
werd er een gezellige hengelwedstrijd ge-
houden, samen met de ouders.Plezier voor 
jong en oud! De kleuters hebben een grote 
zee gemaakt met verf en sponsen en elk 
visje,ongeacht de kleur, mocht in de zee 
zwemmen. Iedereen hoort erbij.

Het was een fijn thema waarin we ons 
bewust werden dat vriendschap heel be-
langrijk is.

kleuters op bezoek bij de tandarts

Geboeid door ons gebit

Jaarlijks werken we in de klas 
rond mondhygiëne en brengen 
de oudste kleuters van Serveas 
en Warande een bezoek aan de 
tandarts.  

Begin maart gaf tandarts Luc 
Dewinter een fijne uitleg aan de 
kleuters over de melktandjes en 
grote mensen tanden. 

Over de verzorging van ons ge-

bit en wat we moeten doen als er 
toch een gaatje in de tand zit.

 Dank je wel tandarts voor deze 
ervaring. 

Bij een volgend bezoekje zal 
de drempelvrees er misschien 
al niet meer zijn…en nu tanden 
goed poetsen!
  Supergrote kleuters van de 

Servaesdreef  
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de kleuterklas

Wat scheelt  
er met jules?

Toen de kleuters ’s morgens in de klas kwamen, 
lag Jules nog in bed. De kleuters vonden dat het wel 
tijd werd dat hij opstond en ze maakten hem wakker. 
Jules was helemaal niet blij en wilde niet opstaan. 
Oei, wat zou er aan de hand zijn met Jules?

Jules vertelde aan de kleuters dat hij zich niet lek-
ker voelde. Hij had pijn aan zijn buikje, keeltje, oortje 
en hij voelde heel warm aan. 

De kleuters zeiden al direct : “Jules is ziek, hij heeft 
vast koorts.” Nadat ze hem weer in zijn bedje had-
den gelegd, belden we samen naar de dokter om te 
vragen of ze eens wilde langskomen. 

Even laten kwam de dokter langs om Jules te on-
derzoeken. De dokter vertelde dat Jules veel moest 
rusten en zeker zijn medicijntjes moest nemen. De 
kleuters zorgen heel de  week goed voor Jules. Ook in 
onze klas werd er druk gespeeld in de doktershoek. 
De poppen en de kleuters zijn nog nooit zoveel ziek 
geweest, maar ook even snel weer gezond met zulke 
goede doktertjes in onze klas. 

Juf ann en Juf Debbie


