
Het klasnieuws: week 6 
 

 

 

 

Ditjes en datjes 

• Woensdag 22 oktober: pedagogische studiedag 

• 25 oktober – 2 november: herfstvakantie 

• Vrijdag 12 en zaterdag 13 december: kerstmarkt 

• Zondag 22 maart: tweedehandsbeurs 

• Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april: grootouderfeest  

• 15, 16 en 17 juni: Mierekamp 

 

Onze trip naar het museum 
 
Praktische informatie voor onze trip naar het museum op vrijdag 17 oktober.  

 

Begeleiders  

- Emmy 

- Sophie (Cédric) 

- Sophie (Nino) 

- Sandra (Loes) 

- Wim (Jom) 

 

We vertrekken om 8.44u. met de trein. Ik zou alle kinderen en begeleiders in het 

station willen om 8.30u. stipt.  

Zo kan ik de kinderen verdelen onder de begeleiders. Je zorgt dan voor die 

kinderen de hele dag.  

De rit zal ongeveer 1.30u. duren en we moeten overstappen in Brussel Zuid om 

naar Brussel Luxemburg te kunnen.  



We nemen de trein terug om 14.38u. en normaalgezien komt de trein in Tielt 

om 16.16u. aan.  

 

Iedereen moet zijn picknick meebrengen.  

- boterhammen 

- een flesje drinken, geen frisdrank en liefst geen brikjes en blikjes 

 

Ik zorg voor de koekjes.  

 

Tijdens het bezoek krijgen we eerst de kans om alles te verkennen.  

Er is heel wat te zien. Het is belangrijk dat de kinderen heel veel impressies 

opdoen en veel ontdekken.  

 

Om 11.30u. kunnen we eten in de voorziene ruimte in het museum.  

 

In het museum zullen we een rondleiding krijgen over dino’s. Dit begint om 13u. 

Het is een dierenpoppentheater over dino’s.  

We moeten er voor betalen, maar ik kon de kans niet laten liggen. Dit duurt een 

uurtje.  

 

En dan vertrekken we naar de trein.  

 

Zijn er nog vragen, laat gerust iets weten.  

Voila de kinderen kunnen niet meer wachten, maar ik ook niet hoor.  

 

 

fluojasjes 

 

Wie graag een fluojasje meegekregen had, kan dit gerust krijgen. Na 

de herfstvakantie draagt iedereen ze.  

 

 



De zesde week 
mailto:emmy_taelman@hotmail.com 

(komt eraan…. Ben eraan bezig ☺) 

Alle hoeken werden ook uitbundig verkend met dino’s, enzo … en 

jullie kunnen dit ook meebeleven op de foto’s via deze link.  

https://picasaweb.google.com/118212263670910629587/Week620142015 

 

Bedankt aan alle klussers!!! 

Bedankt mama van Michiel om te komen poetsen!!!! 

 

 

Groetjes Emmy 

Ps. Zijn er vragen, problemen,… één adres… kleuter 3 

ofwel 

kleuter3@reuzenhuis.be 

ofwel 

0497/024.260 

ofwel  



mij persoonlijk aanspreken.  


