
ZAAIEN EN PLANTEN IN ONZE MOESTUIN

De lente is weer in het land en de vingers van de juffen en kleuters
begonnen weer te kriebelen om in de grond te gaan wroeten.
De klusjes/tuinmannen hadden de bakken in de moestuin al wat
klaargemaakt. Hoog tijd om te gaan zaaien en planten. Met de nodige
instructies werd er veel werk verzet. Nu maar wachten wat er uit de
aarde komt piepen. Regelmatig gingen de kleuters een kijkje nemen om
te zien of de plantjes geen dorst hadden. Er werd goed voor gezorgd
zodat ze goed konden groeien.
Het resultaat kan je zien aan de foto’s hieronder.











3DE FIETSPROJECT : LEVE DE FIETS

In de maand mei houden wij onze 3de fietsweek. Tijdens de mooie
dagen konden onze kleuters samen met hun mama of papa thuis het
fietsen al wat oefenen om daarna op school hun vaardigheden te tonen
op de speelplaats
We konden zien dat de jongste kleuters zich al vlot verplaatste op een
loopfiets of gewone fiets en de oudste kleuters zetten hun beste
beentjes voor om de verschillende vaardigheden onder de knie te
krijgen. Benen omhoog als je door het water fietst, slalommen tussen
kegels door, je recht houden rijdend over een spoor,... Wat hadden we
weer een plezier.
Voor de 5- jarigen was het ook nog een spannende dag toen ze
zelfstandig op de straat mochten fietsen. Onderweg rekening houdend
met verschillende verkeerssituaties: rotonde, wegversmalling, richting
volgen, … dit onder een toeziend oog van vrijwilligers. Wat was iedereen
trots op zijn/haar prestatie.







PROEVEN VAN AL HET LEKKERS UIT ONZE MOESTUIN

Onze moestuin doet het goed. Hoe zouden al die lekkere groenten en
fruit wel niet smaken????
Je ziet het hieronder aan de snoetjes van de kleuters.
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HOE MOOI IS ONZE GROENE SPEELPLAATS

De vergroening van onze speelplaats loopt ten einde.
De fruitbomen en bessenstruiken en onze bloemenweide laten zich van
hun mooiste kant zien. Bijen, vlinders en andere diertjes doen zich
tegoed aan de weelde van onze natuur.
Ook onkruid plukken hoort bij de taken van een mooi onderhouden
speelplaats. Onze kleuters helpen graag een handje want jong geleerd
is oud gedaan.
We zijn terecht fier op het resultaat.
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