
Beste ouders, 
 
Op onderstaande link kunnen jullie inschrijven voor de noodopvang van maandag 27 april t.e.m. 
donderdag 30 april. Let op: vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag en is de school en de 
buitenschoolse opvang niet open. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8qOvEkfHWKEcOaT_qDvQhE-y4c-
YkBCyrbm5zIfM9rGT-Lg/viewform?usp=sf_link 
 
We sluiten de inschrijvingen af op zaterdag 25 april om 20u. 
 
Hebben jullie de padlet-pagina van de klas van jullie kleuter al bekeken?  
Elke dag komen er nieuwe spel-en leerimpulsen bij.  
Geef gerust onder de activiteit een reactie, of stuur via mail een suggestie, of zelfs een foto van je 
kleuter die een activiteit doet, door. 
 
Hieronder kunnen jullie nogmaals de linken terug vinden van de padlets. 
Julesklas: https://nl.padlet.com/julesklas/Bookmarks 
Tweede kleuterklas: https://nl.padlet.com/despeelfontein/k2 
Derde kleuterklas: https://nl.padlet.com/k319/Bookmarks 
Neem ook een kijkje op de padlet van de andere klassen, ook daar vinden jullie misschien leuke 
ideetjes om zelf met jullie kind te doen. 
 
Dit alles is geheel vrijblijvend: we weten dat sommige ouders weinig tijd hebben om activiteiten te 
doen met hun kleuters, andere ouders krijgen graag zo veel mogelijk impulsen om activiteiten aan te 
bieden.  
We hebben geprobeerd om hierin een middenweg te vinden. 
 
Mochten jullie toch nog ideeën zoeken rond een bepaalde ontwikkeling, neem dan zeker een kijkje 
op Pinterest en gebruik de zoekfunctie (bvb rijmen kleuters, knippen kleuters,…) 
 
Maar ondanks het grote aanbod wil ik jullie graag geruststellen dat de weken thuis geen verloren 
weken zijn: kinderen ontwikkelen immers ook thuis volop, al spelend. 
 
Elk jaar sturen we naar de ouders van de derde kleuterklas een brochure rond schoolrijpheid.  
Ik stuur jullie deze graag allen door in bijlage.  
Hierin kunnen jullie lezen dat dagdagelijkse handelingen, zonder veel tijd en inspanning, ook een 
ondersteuning zijn in de verschillende ontwikkelingsdomeinen van jullie kleuter.   
 
 
En dan wordt het afwachten wat het besluit wordt over het al dan niet terug heropstarten van de 
scholen. Net als jullie, hebben wij hier tot op heden nog geen verdere informatie over. 

Ik wil wel alvast meedelen dat we de mama’s zeker niet zullen vergeten. We hopen dat we tegen 
Moederdag al terug op school zijn, maar sowieso voorzien we een geschenkje vanuit de school die 
de kleuters verder (thuis) kunnen versieren, al dan niet aan huis geleverd door de juffen.  
 
Wanneer de school terug open gaat, zullen we ook één groot feest vieren voor alle kleuters die in 
deze periode jarig waren/zijn. 
 
Ter herinnering: de speel-o-theek De Speelfontein is donderdag 23/4 open van 10u tot 12u en van 
13u tot 15u. 
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Blijf goed zorg dragen voor elkaar! 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Mieke Dhoore 
Directie 
Kleuterschool De Speelfontein 
Kasteellaan 9 
9921 Vinderhoute 
09 226 96 40 

     
 

http://www.kleuterschoolvinderhoute.be/
https://www.facebook.com/despeelfontein

