
OPDRACHT 17, de laatste!     03/06/2020 

 

 

Beste ouders,                                                                                                                                                                        

lieve kleuters, 

Na 12 weken van lockdown-light staat het licht op groen en gaan we vanaf 

vrijdag 05/06/2020 onze kleuters opnieuw verwelkomen in onze school.                                                                                                

Dit zal anders verlopen als voorheen, dat staat vast !                                                                                                                                     

We zullen nieuwe routines moeten aanleren, ons anders gedragen in de omgang 

met elkaar en onze verantwoordelijkheid nemen qua gezondheid en hygiëne….  

12 weken lang probeerden wij het contact met jullie en met onze kleuters te 

onderhouden via onze schoolwebsite, via telefoontjes, mails en ja….. zelfs via 

grote enveloppen die jullie in jullie brievenbus of school vonden. 

Dit was nieuw, dit was anders, dit was niet altijd gemakkelijk…                                   

Niet voor ons, niet voor de kleuters en zéker ook niet voor de ouders. Daar zijn 

wij ons van bewust.                                                                                                                                                                                    

Wij probeerden via de opdrachten, enkel dingen aan te bieden waarmee jullie 

samen met de kleuter, enkele malen in de week, gericht en uitdagend voor hun 

leeftijd mee bezig konden zijn.                                                                                 

Wij willen alle ouders én hun kleuters, die hier regelmatig, en in de mate van het 

mogelijke mee aan de slag gingen eens figuurlijk in de bloemetjes zetten en een 

welgemeende proficiat zeggen. 

                                         

Bedankt voor jullie extra inzet, jullie kleuter zal er zéker wat aan gehad hebben. 

Vanaf vrijdag nemen wij opnieuw deze taak van jullie over !                           

Omdat wij aanvoelen dat de gevoel over de herstart over ’t algemeen wel eentje 

is van blijdschap ( al is het toch allemaal ook nog spannend….) voegen wij er nog 

een allerlaatste leuke en vreugdevolle opdracht aan toe…  

 

                                          VEEL PLEZIER !!!  

 

 

• Voor een laatste keer kunnen jullie samen naar een                                                                      

verhaaltje luisteren.                                                                                

Het noemt : de wiebelbillenboogie. 

Hier is de link : 

https://www.youtube.com/watch?v=F6lx-BeZ3uY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6lx-BeZ3uY


• Om jullie blijheid, voor de heropstart, nu echt te vieren                                                                                               

kan je nu samen met mama en of papa                                                              

een vreugdedansje doen.  

Laat die billen maar eens goed wiebelen hé !  

https://www.youtube.com/watch?v=UfMR2emploU 

 

Als jullie het nog een keertje willen dansen kan dit samen met deze 

kinderen……doe maar gezellig met ze mee !  

https://www.youtube.com/watch?v=iE3NJhXpNO8 

 

 

                                 

 

   

 

                                 

 

• Als je nog even naar beneden scrolt, kan je ook nog 2 leuke blaadjes 

afdrukken…. Die bij dit verhaaltje horen.  

 

 

                          En dan ben je ECHT klaar !!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfMR2emploU
https://www.youtube.com/watch?v=iE3NJhXpNO8


 

 

 

 



 

Als olifanten dansen maken ze gekke bewegingen….  

Kan jij de schaduw van elke dansende olifant vinden …..??? 


