
 

 

Beste ouders, 

 

Mijn naam is Laura.  

 

Ik ben studente aan de Arteveldehogeschool en zal gedurende enkele weken stage lopen bij uw kind 

op school. U zal me binnenkort tegen komen in de klas van uw zoon/dochter. Ik ben al enkele dagen 

komen observeren en maakte kennis met de werking van de klas. Vanaf vrijdag zal ik gedurende 2 

blokken van 2 weken alle taken van juf Veerle overnemen.  

Praktisch: 

Blok 1: Van vrijdag 7 februari tot en met vrijdag 21 februari. 

Blok 2: Van Maandag 9 maart tot en met vrijdag 20 maart. 

Tijdens het eerste blokje gaan we ‘Met Fauna en Flora op avontuur in onze natuur’. We gaan samen 

met twee thema figuurtjes wat dieper in op de rijkdom van de natuur en hoe we die biodiversiteit 

kunnen helpen. 

Naar aanleiding van een kringgesprek met de kleuters over wat ze graag zouden willen leren kwam 

de interesse rond kriebelbeestjes, bijen, dieren, bomen, bloemen en planten naar boven. Om het 

thema echt te laten leven in de klas zou ik graag beroep doen op jullie hulp. 

Als je een of meerdere van deze spullen in huis hebt mag je deze meegeven op vrijdag 7 februari of 

op maandag 10 februari. Ik zal de spullen die dag bekijken en de volgende dagen zullen we de 

spullen dan in de klas gebruiken. Daarna krijgen jullie de materialen terug mee naar huis tenzij u zelf 

aangeeft dat we de materialen mogen planten of gebruiken voor een knutselactiviteit. Dit kan u 

aangeven door onderstaand strookje bij het materiaal te stoppen waarop u noteert welke materialen 

u niet meer nodig heeft. 

o Prentenboeken of informatieve boeken over dieren of planten/de natuur. 

o Gezelschapsspel dat met de natuur/dieren te maken heeft. 

o Knuffel of plastic kriebeldiertjes (zoals wormen, lieveheersbeestjes, bijen, …) 

o Knuffel of plastic bos- en tuindieren (zoals mollen, muizen, eekhoorns, …) 

o Bloembollen, zaadjes van zonnebloemen, … 

o Kleine houten takjes, dennenappels, … 

o Kleine houten plankjes, houtresten, … 

Alvast hartelijk bedankt! 

Vragen, opmerkingen of zin in een leuke babbel? Spreek me gerust aan! Ik kijk alvast uit naar een toffe 

samenwerking! Tot dan! 

Vele groetjes,  

Juf Laura 

Deze materialen moeten door:  

(naam kind)…………………………………………………………………….. 

NIET meer terug meegenomen worden naar huis: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 


