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Zalig paasfeest iedereen ! 



EHBO 

 
In het derde leerjaar lazen we teksten waarbij uitgelegd werd hoe je mensen 
kan helpen als ze een brandwonde, bloedneus of schaafwonde hebben. Wij 
maakten hiervan stappenplannen! Misschien handig om thuis te gebruiken. 

 

Bloedneus 

       

 

         

 

                                                                                                 brandwonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

schaafwonde 

  

 

 



Dit jaar stond de jeugdboekenmaand in het teken vanŌ 

 

De leerlingen konden de afgelopen 4 weken hun eigen helden- (of schurken) status 
ontwikkelen, want geen held zonder een schurk«of andersom! 

Zo ontwierpen ze hun eigen heldenmasker« 

 

 

 

Helden uit het 2de leerjaar 

 

 

 



helden van 6A 

 

«�JLQJHQ�]H�RS�VFKXUNHQMDFKW�GRRUKHHQ�GH�VFKRRO« 

Kunnen mamaµs en papaµs de juiste helden aan elke schurk linken? 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

 



«FUHsHUGHQ�]H�KXQ�HLJHQ�KHOGHQJHVWDOWH�PHW�ELMKRUHQGH�coole naam« 

Welke stoere helden- of schurkennaam krijgen mamaµs en papaµn� 

 

 



« zochten ze in boeken naar hun favoriete helden en schurken!  

Tijdens de paasvakantie is er misschien wel tijd om met mama en papa ook in de 
boeken te duiken op zoek naar schurken die door helden verjaagd worden. 

 

 

 



De voorbije periode werkte de hele kleuterschool  
verder rond de 

executieve functies  
 

 

Executieve functies zijn de regelfuncties van de hersenen, welke nodig zijn om ons gedrag te sturen, 
om zo doelgericht en efficiënt mogelijk te kunnen handelen.  

Om dit te vertalen naar kleuters toe, speeldĞŶ�ǁĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞĞů�ĚĞ�ŬůĞƵƚĞƌƐĐŚŽŽů�ŚĞƚ�ƚŽŶĞĞů͗�͞�Ğ�ŬĂƉŝƚĞŝŶ�
ĞŶ�ǌŝũŶ�ůŝĞĨũĞ͘͟���Ğ�ŬĂƉŝƚĞŝŶ�ůĞĞƌƚ�ŽŶƐ�ŝŶ�ǌŝũŶ�W/Z�d�E�KKd�ĂůůĞ�ĞǆĞĐƵƚŝĞǀĞ�ĨƵŶĐƚŝĞƐ�ŬĞŶŶĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�
speelse en concrete manier. In de vorige periode werkten we het ANKER (impulscontrole) en de 
LANDKAART (werkgeheugen) uit. 

 

 

 

De derde executieve functie die we uitwerkten na de 
krokusvakantie, is cognitieve flexibiliteit.  In het verhaal is dit  

het roer 
 

Dit is het vermogen om gedrag of gedachten aan te passen (of te veranderen) aan 
veranderde eisen, prioriteiten of verschillende perspectieven.  We leerden onze 
kleuters dus schakelen tussen situaties of oplossingsmethoden.  Dat deden we met 
gezelschapsspelletjes, reactiespelletjes, bewegingsspelen, verhalen, tijdens 
knutselwerkjes͙ Fijn om te zien hoe onze kleuters al heel goed kunnen draaien aan 
hun roer om van strategie te veranderen als er iets niet lukt - 

We werkten deze periode dus even heel intensief specifiek rond deze executieve 
functie, maar uiteraard is dat iets waar we het hele jaar door aandacht voor hebben.   



Familienieuws  
Afgelopen periode verwelkomden we …


Yuna Van der Pligt  geboren op 11 januari een zusje voor Jalintha (1kb) en  
       een dochter voor meester Kenny (4B) 

Liam Van Elsacker   geboren op 16 maart  een broertje voor Owen (1kc en Ayden 3ka) 

Afgelopen periode namen we afscheid van….


Simone Vanvaerenberg  overleden op 2 maart grootmoeder van juf Anke (3A).  

Robert Verlinde  overleden op 4 maart  overgrootvader van Ute (6A) en Aure (4B) Van Bruwaene 

 


