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              Geniet van de kleine dingen die kleur geven aan je dag. 

 

 

 

 

We vieren de geboorte van… 

Met koninklijke fierheid vieren we de geboorte van ‘Ons krantje’. We trachten regelmatig 

boeiende, inspirerende momenten met jullie te delen. Ons krantje moet nog groeien met 

vallen en opstaan. We wensen jullie alvast veel leesplezier. 

 

  Activiteit in de kijker: TAFELSPORT 

Elke editie gaan we jullie wat meer vertellen over een bepaalde activiteit. Tafelsport is 

een relatief nieuwe activiteit waaraan iedereen van groep 3 kan deelnemen. Zoals het 

woord al doet vermoeden moet iedereen aan tafel gaan zitten. Daar worden 

oefeningen gedaan met allerlei ballen, ballonnen, gekleurde ringen met lintjes, ....  Eerst 

leren we dit materiaal kennen door te voelen, te kijken of te ruiken. Daarna genieten we 

van bewegingen op en over de tafel (rollen, botsen, …). We proberen het materiaal op 

de tafel te houden en genieten op deze manier van onze tafelsportactiviteit.  De foto’s 

spreken voor zich … 
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  Verjaardagen (april-mei-juni) 

We proberen om van elke verjaardag een heel speciale dag te maken.  De jarigen 

mogen, aan de hand van foto’s, kiezen met wat ze willen trakteren in de groep. We 

maken er dan een leuke bakactiviteit van. Bij de koffie mogen ze dit lekkers uitdelen. Ze 

mogen die dag op een heel speciale stoel zitten… 

 

                         

 

           

 

 



 Wist je dat … 

... we heel erg blij waren met de fantastische stagiaires die we hadden dit schooljaar. 

We wensen hen heel veel succes in de toekomst. 

.... we dit jaar met groep 3 zorgen dat de tafels er heel mooi zullen uitzien op het 

Tuinfeest. We hebben hier heel hard aan gewerkt. 

....vanaf nu ons binnenplein veilig afgesloten is met een grote poort. Tijdens de 

zomermaanden kunnen we nu volop genieten van de buitenlucht. 

... we heel mooie grote kubussen hebben aangekocht. Ze zijn makkelijk 

om op te zitten. We kunnen er ook allerlei activiteiten meedoen zoals 

muziek en sport.  

... we in groep 3 een rijk gevulde voorleeskoffer hebben. Joran maakte deze koffer 

samen met de gasten van het Atelier.   

 

 

 

...bij onze voorleeskoffer ook twee heel leuke handpoppen, Stuart en Lena, horen. Onze 

grote handpoppen zitten heel graag op onze gasten hun schoot tijdens het 

voorlezen.   

 

 

 

 

... onze vrijwilliger Ivo fantastische panelen gemaakt heeft voor ons. Op deze manier is 

de grote zaal een fijne ruimte geworden. Dank u wel Ivo voor het prachtige timmer- en 

schilderwerk.   

…  we een mooie rusthoek hebben. Tijdens de vrije momenten 

mogen onze gasten daar rustig tv kijken, kleuren of gewoon rusten.  

     

             

                



  Wat we nog zoal deden ...... 

 

Van een wandeling genieten we elke keer opnieuw. Soms komt er 

al eens een regenbuitje ons vergezellen, soms de zon.  We stoppen 

op tijd om te rusten of te picknicken.  

 

 

 

 

In de activiteit beauty worden we echt wel in de watten gelegd. Met de nodige 

rustgevend  muziek op de achtergrond worden we verwend.  

We leven ons volledig uit tijdens sport, spel en crea. 

 

 

Elke dag opnieuw zorgen we voor leuke activiteiten..... 


