
Knutselnamiddag op de Warande

We organiseerden op 
de Warande een groot-
ouderfeest.  De grootou-
ders konden zich inschrij-
ven voor een knutselna-
middag samen met hun 
kleinkind(eren). Het thema 
was Sinterklaas: er werden 
hoedjes gemaakt en/of slin-
gers en tekeningen om de 
gang te versieringen voor 
de komst van de Sint. Alle kinderen (en grootouders) hebben er van 
genoten! Alvast bedankt voor jullie komst !

De kleuterjuffen van de Warande 
Barbara, Nele, Linda en Agnes

Voorleesweek in de bibliotheek
Naar aanleiding van 

de voorleesweek brach-
ten we een bezoek aan 
de plaatselijke biblio-
theek. We werden op-
gewacht door Mevrouw 
Bib, zij bracht ons naar 
de vertelkuil. Toen 
kwam Mevrouw Bloem 
en zij liet ons allerlei 
verschillende boeken 
zien: daarna mochten 
we twee boeken kiezen 
die ze dan aan ons vertelde.  Mevrouw Bib liet ons de hele biblio-
theek zien: Waar staan de kinderboeken? Waar zijn de boeken 
voor de grote mensen? Waar kan je de CD’s, DVD’s en spelletjes 
terugvinden? We hebben zelfs het grootste boek van de bib ge-
zien!!  We leerden ook hoe we de boeken kunnen uitlenen: met 
een bib-kaart en de kaartlezer.  En om af te sluiten mochten we 
vier boeken kiezen om mee naar de klas te nemen.  We vonden 
het superleuk! De kleuters van juf Agnes

Naar aanleiding van de voorleesweek gingen de kleuters van juf 
Martine op dinsdag 18 november met Mevrouw Bloem verhaaltjes 
plukken in de bibliotheek. 

Ze vertelde mooie verhaaltjes en liet ons kennismaken met het 
boekenparadijs. De kleuters kregen ook een fijne rondleiding. Bij 
een volgend bezoekje weten de kleuters vast en zeker de prenten-
boekjes en de vertelkuil terug te vinden in de bibliotheek.  

4- en 5 jarige kleuters van de A.Servaesdreef

Op 3 oktober was het een heuse beesten-
boel  op de speelplaats van de Warande. Als 
afsluiting van het thema dieren en in teken 
van Werelddierendag brachten de kinderen 
van het eerste hun huisdieren mee naar 
school.  Er waren honden, poezen met baby-
poesjes, kippen, cavia’s, vissen, paarden, ….  

De pony’s van Pauline en Romy werkten 
als een paard en namen alle kinderen mee 

op hun rug voor een ritje. Ook merkten we 
dat sommige dieren niet poeslief waren voor 
mekaar. Gelukkig waren de mama’s en pa-
pa’s erbij om ze in toom te houden. Andere 
dieren keken de kat uit de boom en bleven 
rustig. Daarna was het tijd om weer terug 
in hun nestje of stalletje te gaan.

De juffen van het eerste
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Dierendag in het eerste leerjaar

November… In het spoor van onze grootouders…, 
samen wandelen en genieten,… Op donderdagnamid-
dag 13 november konden grootouders samen met hun 
kleinkind(eren) genieten van een heerlijk najaarszon-
netje.  Na een korte verwelkoming aan het schooltje 
van de Servaes vertrokken we met auto’s naar Pijnven.  
Hier maakten we een wandeling door de bossen en 
kwamen zo enkele in hout uitgesneden bosbewoners 
tegen namelijk de bosmarter, de specht, de eekhoorn, 
reeën en het everzwijn.

Na een uurtje stappen werden de grootouders getrak-
teerd op een heerlijke beker koffie/thee met een lekker 
koekje of wafeltje.  De kleuters bakten deze eerder in 
de klas.  Ook zongen we met onze geknutselde harten 

een liedje voor opa en oma.  Zo kwam er een einde aan 
deze fijne uitstap.  Dank aan allen die aanwezig waren 
op deze gezellige namiddag, zonder jullie erbij was 
deze uitstap nooit zo leuk geweest! 

Kleuters en juffen van Servaesdreef

Kleuters vieren grootouderdag

Samen wandelen op Pijnven

Helpende handen  
van de papa van Liam 

De papa van Liam 
heeft goed gewerkt op 
de Servaesdreef. Hij 
heeft klinkers bij de in-
kom gelegd,  de poort 
geverfd,  het gras ge-
maaid,... We willen 
hem bedanken voor al 
het werk dat hij leverde.

Als er nog ouders zijn 
die zijn goede voor-
beeld willen volgen en 
een paar uurtjes tijd 
willen investeren voor 
onderhoud op één van 
onze vestigingen, mo-
gen ze dit laten altijd 
weten.


