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Kalender
Wat staat er momenteel al op onze planning tot aan de paasvakantie?

Oudercontacten graadklassen en 2de kleuterklassen:

Midden/eind januari 2023. U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodig-
ing van de klasleerkracht.

Goochelaar op bezoek:

8/02/2023 Woordloze voorstelling ‘Verbaasd’ door goochelaar Jahon. Voor alle 
kleuters.

Schoolfotograaf:

16/02/2023: Klasfoto’s 2de en 3de kleuterklassen en individuele foto’s van alle 
aanwezige kleuters.
31/05/2023: Klasfoto’s graadklassen en individuele foto’s van de instappers na 
16/02/2023.

Ontbijt aan huis:

5/03/2023: Kan je op school een ontbijt komen afhalen of brengen enkele leer-
krachten ontbijt tot bij je thuis!

Kriebelweekend:

10-12/03/2023: Inschrijven kan tot 15/01/2023. 
Meer info vindt u op onze website: www.speelkriebel.be/ouderraad.

Schoolvrije dagen:
30/01/2023 (facultatieve verlofdag)
17/03/2023 (pedagogische studiedag)
Beide dagen zal Kinderkuren van 7u-18u30 opvang op onze school organ-
iseren.

Krokusvakantie:

20-24/02/2023

Paasvakantie:
3-14/04/2023

REDACTIE
Aleksandra (mama van Irena), Birte (mama van Siri), Davy (papa van Anne), 
Pieter (papa van Kasper en Floris)
CONTACT 
Heb je vragen, leuke ideeën of een weetje voor de Kriebelkrant, mail dan naar ouder-
raad.despeelkriebel@sgarchipel.be. Je kunt de ouderraad ook volgen op Facebook. 
Surf naar facebook.com/Ouderraadspeelkriebel.



Voorwoord

Eindejaarslijstjes en nieuwe voornemens

In december zie je in de media allerlei eindejaarsvragen 
verschijnen en maken mensen goede voornemens voor 

2023. Aangezien wij leerkrachten meer denken in school-
jaren, is het voor ons eigenlijk niet meteen de periode om 

op professioneel vlak al terug te blikken. En die goede 
voornemens maken we steeds eind augustus voor het 

begin van een nieuw schooljaar. Maar dit jaar ligt dat toch 
wat anders! Juf Astrid gaat namelijk vanaf 1 januari 2023 

op pensioen en we kregen in november bezoek van de on-
derwijsinspectie. Deze twee gebeurtenissen doen ons toch 

even stilstaan en terugblikken.
De onderwijsinspectie maakte een audit van onze onder-

wijskwaliteit. De inspecteurs hielden ons gedurende enkele 
dagen een spiegel voor. Met momenten was dat confron-
terend, maar veelal ook leerrijk en bevestigend. We ontvin-

gen een gunstig advies en zijn daar blij mee. Ons voor-
nemen is dus om ook in de toekomst te blijven inzetten op 

onze onderwijskwaliteit.
Terugblikken doen we met spijt in ons hart wat betreft het 
afscheid van juf Astrid. Juf Astrid was steeds een zeer geën-

gageerde leerkracht en bovenal een erg gewaardeerde 
en geliefde collega. Wil je graag meer over haar te weten 
komen? Lees dan zeker haar artikel in deze kriebelkrant. 

Juf Astrid, we gaan je missen! Geniet van je pensioen!

We wensen iedereen een hele fijne en vredevolle kerstperi-
ode en zien jullie graag terug in het nieuwe jaar!

Beste wensen 
Juf Lieve



Binnenkort neem ik afscheid van een plaats waar ik een groot deel van mijn leven heb doorgebracht.  Mijn 
ouders zijn beide geboren en getogen in Kessel-lo en algauw ging ik samen met mijn broer en zussen naar 
de kleuterschool in Blauwput bij de Zusters van Vorselaar.  Toen had het schooltje een  oprit met aan beide 
zijden  coniferen.  Er stond ook een grote, stoere tuinkabouter ons elke morgen op te wachten.   Ik leerde in de 
kleuterschool mijn beste vriendin Helena uit Hongarije kennen.  We dronken chocomelk uit witte bekers en 
speelden aan tafel met parels in tupperware-dozen en mochten alleen ‘s middags in de poppenhoek.  En juf 
Bertha, die bracht ons elke avond met haar oranje kevertje naar huis omdat ze daar toch moest passeren.
Ook mijn lagere schooltijd en het secundair beleefde ik in het Sint-Jozefsinstituut (nu onze campus) .   Mijn 
papa had graag gehad dat ik op zijn kantoor ging werken, maar van kleins af aan wist ik dat ik het liefste kleu-
terjuf wilde worden. 
Ik studeerde af aan het H. Hartinstituut.   
Bij mijn zoektocht naar werk had ik een goede bondgenoot:  mijn ‘bomma’. Ze woonde in die tijd in de 
Jozef-Pierrestraat vlakbij het kleuterschooltje en elke morgen sprak ze  Zuster Maria (de toenmalige directie ) 
aan wanneer die naar haar werk ging.  
Maar zuster Maria hield zich aan de regels: alleen afgestudeerden van de Normaalschool in Vorselaar kwamen 
in aanmerking.  Mijn oma bleef dagelijks volharden en uiteindelijk gaf Zuster Maria zich gewonnen. Ik mocht 
extra uren gaan helpen in verschillende klassen. Dat was erg leerrijk, want het ‘ervaringsgerichte werken ‘  was 
nieuw voor mij.  
Na enkele jaren werd ik overgeplaatst naar een wijkschooltje op de Boven-lo waar ik vele jaren de tweede 
kleuterklas mocht doen. 
Toen was die school gehuisvest in een oud gebouw. Soms had ik een lokaal in een oud klooster (heel vochtig 
en vol met ongedierte)   of zelfs eens op het podium van een feestzaal.  Er kwam veel werk en creativiteit aan 
te pas om de lokalen telkens weer mooi in te richten. Gelukkig heb ik een handige echtgenoot die altijd graag 
kwam helpen. 
Toen er zorguren vrij kwamen in de Speelkriebel moest ik niet zo lang twijfelen .  Het werden vele jaren van fijn 
samenwerken met juffen waarbij alle kleuters steeds op de eerste plaats komen ….

Ik ga het missen, die enthousiaste kleuters , mijn collega’s ieder met zijn  eigen kwaliteiten, de mama’s en 
papa’s die ons hun kinderen toevertrouwen,  het delen van lief en soms ook leed, mijn chaos in de orde, de 
verkleedpartijen, toneeltjes, poppenkasten, het spelen van gezelschapsspelletjes, de speelplaats perikelen, het 
knutselen , de koffiepraatjes, uitstappen, …..

Ik ben dankbaar…..
juf Astrid

Afscheid juf Astrid





Boek: “Ssssst, 
de tijger slaapt”
Met alle graadklassen werkten we 
het boek ‘Sssst, de tijger slaapt” uit. 
De kleuters konden in de klas op 
allerlei manieren het verhaal uit-
beelden, naspelen,... via maskers, 
dierenknuffels, ballonnen,... Ook 
konden de kleuters genieten van een 
toneeltje hiervan, gespeeld door alle 
juffen van de graadklassen. 



Voor een sneeuwster heb je vier 
houtjes (ijslollystokjes bijvoorbeeld) 
nodig. Als eerste lijm je ze in een 
kruis, en daarna een tweede kruis 
er bovenop, maar dan 45 graden 
gedraaid. Zo ontstaat er een een-
voudige sneeuwster. Daarna kan je 
jouw sneeuwster met verf inkleuren, 
glitter erop plakken en nog veel 
meer…..

Naast sneeuwsterren kan je ook 
‘echte’ sterren maken door twee drie-
hoekjes gedraaid boven op elkaar te 
plakken. Of een iets ingewikkeldere 
versie met vijf stokjes waarbij je vijf 
punten maakt. Je begint bovenaan, 
dan linksonder, rechtsmidden, link-
smidden, rechtsonder en weer naar 
boven. Het is hier wel handig om de 
stokjes even vast te houden totdat de 
lijm opgedroogd is.

Tenslotte hang je er een lintje aan, 
zodat je je ster aan de kerstboom kan 
hangen! Veel plezier ermee!

Boomhangers voor kerst  knutselen



Een sprookjesfilmpje maken 
bij juf Lies

In november was het sprookjestijd in de derde kleuterklas. In onze klas kwam 
het sprookje ‘Roodkapje’ in de kijker te staan. We ontdekten het sprookje op 

heel veel manieren. Een filmpje, een prentenboek, een poppenspel,...
We ontdekten de personages, we speelden toneel, we knutselden, we zon-

gen,... en uit heel ons project ontstond een filmpje met al de kleuters van juf 
Lies in de hoofdrol. Sommige kleuters spraken het verhaal in zodat al onze 

papa’s en mama’s konden genieten van ‘Roodkapje’.



Geboortes

Werden er nog broers en/of zussen geboren, 
maar staan ze niet in dit overzicht?

Laat het ons dan zeker weten! We hangen steeds met plezier de geb-
oortekaartjes op in onze ‘glazen kast’ aan de schoolpoort.



FEESTDAGEN 
OVER DE HELE  WERELD 
In België kennen we natuurlijk carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerstmis…. Maar in ande-
re delen van de wereld en in andere culturen zijn er nog andere speciale feesten. Een 
paar ervan willen we jullie hier voorstellen:

Divali

Met Divali vieren hindoes het feest van 
het licht. Het woord ‘Divali’ betekent ‘een 
rij lichtjes’. Die lichtjes zijn traditioneel 
aardewerken lampjes die branden op olie 
of gesmolten boter. De lichtjes moeten 
de duisternis en het kwaad verdrijven. Het 
feest duurt tussen de twee en vijf dagen. 
De huizen staan dan vol met de lichtjes, 
oftewel diya’s. Ze spelen een belangrijke 
rol in allerlei verhalen. Zo wezen ze prins 
Rama de weg terug naar zijn koninkrijk 
nadat hij jarenlang in het bos had moeten 
leven. De lichtjes lokken ook Lakshmi 
het huis binnen, de geluksgodin die het 
huishouden en het gezin beschermt. 
Mensen maken daarnaast mooie tekenin-
gen van gekleurd poeder voor haar op 
de vloer. Vuil wordt gezien als een bron 
van kwaad, dus bereid je je voor op Divali 
door het huis helemaal schoon te maken 
en met bloemen te versieren. Minstens 
een week lang eet je geen vlees en drink 
je geen alcohol. Divali is een echt fam-
iliefeest dat tot diep in de nacht duurt, 
met lekker eten en cadeautjes. 

Suikerfeest

Het suikerfeest is de afsluiter van de 
ramadan, de 30-daagse vastentijd in 
de Islam. Eigenlijk is de Nederlandse 
benaming niet goed gekozen, want het 
feest heeft immers niets te maken met 
suiker. De letterlijke vertaling is ‘feest 
dat de vastentijd verbreekt’. Het Suiker-
feest heeft geen vaste dag, zoals andere 
feesten, bijvoorbeeld Sinterklaas. Dit 
komt omdat de Ramadan ieder jaar elf 
dagen naar voren wordt geschoven; de 
datum is afhankelijk van de stand van de 
maan. De traditie bij het suikerfeest wil 
dat de kinderen allemaal nieuwe kleren 
krijgen en de ouders andere spullen die 
meer voor hen geschikt zijn. Op deze 
feestdag gaat iedereen ’s ochtends naar 
de moskee (gebedshuis voor moslims) 
voor een speciaal ochtendgebed. Na dit 
gebed feliciteren moslims elkaar. Daar-
na is er een uitgebreid ontbijt met het 
gezin. ’s Avonds sluit de hele familie deze 
feestdag af met een groot feest. Iedereen 
is piekfijn uitgedost en een overdaad aan 
cadeautjes kan uiteraard niet ontbreken. 
De sfeer is meestal gezellig en het feest 
duurt drie dagen.



St. Patricksday

Hebben jullie al van dat groene kabouter-
tje gehoord, dat aan het einde van de 
regenboog zit met een pot goud? Dat is 
een leprechaun! Op 17 maart gaan veel 
mensen in Ierland groen verkleed de 
straten op, vaak als een leprechaun. De 
beschermheilige van het land, Saint Pat-
rick, wordt die dag groots gevierd. In Dub-
lin, de hoofdstad van Ierland, is er elk jaar 
een grote optocht en alle steden hebben 
een gezellige kermis die wordt afgesloten 
met buitengewoon mooi vuurwerk. St. 
Patricksday wordt steeds vaker gevierd in 
andere landen zoals de Verenigde Staten, 
Australië en sommige landen in Europa.

Carnaval

Natuurlijk kennen jullie carnaval al, maar 
wisten jullie ook dat dit feest oorspronke-
lijk een christelijk traditioneel volksfeest 
was? Met het einde van carnaval begint 
de christelijke vastentijd (de 40 dagen 
voor Pasen). Voor ons in België is carna-
val een feest in februari of maart waarbij 
iedereen verkleed is. Maar carnaval wordt 
over de hele wereld gevierd op allerlei ver-
schillende manieren. In Brazilië wordt er 
een hele week lang gefeest, er wordt niet 
gewerkt. En de Braziliaanse sambascho-
len (dat zijn dansscholen) strijden om de 
mooiste kostuums, de beste dansen en 
de prachtigste wagens. Beroemd zijn ook 
de maskers van het Venetiaanse carnaval 
in Italië. In het zuidwesten van Duitsland 
en in een deel van Zwitserland verkleden 
mensen zich als dieren of heksen met 
houten maskers.

Chinees Nieuwjaar

Als je denkt aan nieuwjaar, denk je aan 
heel veel mooi vuurwerk. In België gaat 
het nieuwe jaar van start op 1 januari, 
maar in veel andere culturen begint 
het nieuwe jaar op een andere datum. 
Zo wordt in China de Chinese kalen-
der aangehouden, die rekening houdt 
met de maan en zon, waarna een week 
lang het nieuwe jaar wordt gevierd. Het 
Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het 
Lentefestival of Lentefeest, is de belan-
grijkste van de Chinese feestdagen. Dit 
feest (en de twee dagen die erop volgen) 
wordt gevierd door vrijwel geheel Azië 
- en overal waar een duidelijke Chinese 
bevolkingsgroep zich gevestigd heeft. Op 
nieuwjaar worden nieuwe kleren gekocht, 
het huis wordt schoongemaakt en de 
mensen geven elkaar cadeaus, ingepakt 
in rood papier. Het Chinees Nieuwjaar 
wordt traditioneel gevierd met de drak-
endansen en leeuwendansen en een 
in rood papier verpakt vuurwerk wordt 
afgestoken. Volgens oude verhalen, was 
Nian (“Nyehn”) een gevaarlijk prooidier 
in het oude China dat ongemerkt huizen 
kon binnendringen. Algauw leerden de 
Chinezen dat Nian gevoelig was voor hard 
lawaai en de kleur rood, en zij verdreven 
hem met explosies, vuurwerk, en het geb-
ruik van de kleur rood in het huis. Deze 
gebruiken leidden tot de eerste nieuw-
jaarsvieringen.

Thanksgiving

Een enorm bekende feestdag in Canada 
en de Verenigde Staten is Thanksgiving. 
Op deze bijzondere dag wordt oorspron-
kelijk de goede oogst gevierd, samen met 
alles waar men dankbaar voor is. In de VS 
wordt het gevierd op de vierde donder-
dag van november en in Canada op de 



tweede maandag van oktober. Deze dag 
draait voornamelijk om eten. Het eten van 
kalkoen staat dan ook bovenaan de lijst 
van tradities. Daarom wordt de dag ook 
wel ‘Turkey Day’ genoemd, wat Kalkoen 
Dag betekent. In New York City wordt elk 
jaar de ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’ 
gehouden. Dit is een grote parade met 
vele poppen en praalwagens. Er worden 
ook talrijke supergrote ballonnen in de 
vorm van bijvoorbeeld honden, tv- of 
stripfiguren en kalkoenen opgelaten. Op 
het einde van de parade passeert er een 
wagen met de kerstman op. Dit is dan 
het officiële teken dat het kerstseizoen 
begonnen is. 

Jom Kippoer

Jom Kippoer of Grote Verzoendag, is de 
heiligste dag en een van de bekendste 
feestdagen in het jodendom. Het wordt 
al eeuwenlang gevierd en wordt in de 
Bijbel beschreven als de dag waarop de 
hogepriester voor het Joodse volk bij God 
om vergeving smeekte. Tegenwoordig is 
Jom Kippoer een grootse feestdag met 
eigen tradities en rituelen. Zo is het een 
vastendag en worden er lange diensten 
gehouden in de synagoge (joods geb-

edshuis). Ook wordt er witte kleding 
gedragen als symbool voor zuiverheid en 
onschuld. ’s Avonds wordt er als afsluiting 
van de feestdag op een ramshoorn gebla-
zen om een nieuw begin in te luiden.
In de tien dagen tussen het Joodse Nieu-
wjaar en Jom Kippoer zoeken Joden hun 
vrienden, familieleden en kennissen op. 
Dat doen ze om zich te verontschuldigen 
voor hun fouten en vergeving aan elkaar 
te vragen. Zo ruimt iedereen zijn fouten 
van het afgelopen jaar op en kunnen 
ze samen met een schone lei, een fris 
gemoed en herstelde relaties aan een 
nieuw jaar beginnen.

Midwinterfeest en St. Lucia

Al sinds de middeleeuwen wordt in 
allerlei culturen het midwinterfeest 
gevierd, ook wel Jul (Scandinavië), Joel 
(Nederland), Yule (Engelstalige landen) 
of het Feest van het Licht genoemd. In 
de nacht van 21 op 22 december wordt 
namelijk gevierd dat de duisternis wordt 
overwonnen door het licht. Midwinter valt 
in de langste nacht van het jaar. Boven de 
poolcirkel (bijvoorbeeld in het noorden 
van Zweden en Noorwegen) betekent dit 
dat het op 21 december één dag hele-
maal niet licht wordt. 

Maar na deze langste nacht worden de 
dagen langzaam weer lichter en wint 
de zon aan kracht. De tradities rondom 
het midwinterfeest zijn over de tijd heen 
veranderd en verschillen nog altijd wat 
per land. In Zweden is de Lucia-tradi-
tie heel belangrijk. Op 13 december, de 
dag van St. Lucia, loopt een jong meisje 
verkleed als Lucia voorop in een optocht 
van licht. Alle meisjes in de Lucia-optocht 
zijn gekleed in wijde, witte gewaden en 



zingen zacht. In hun hand houden ze een 
kaars en op hun hoofd dragen ze een 
kroon van kaarsen. Ook sterrenjongens 
(‘stjärngossar’), peperkoekmannen (‘pep-
parkaksgubbar’), en kinderen verkleed 
als kerstelfjes (‘tomtenissar’) kunnen 
meedoen. Deze “Luciatåg” -processies zijn 
overal in Zweden te zien: op tv, in (kleuter)
scholen….Snoep is ook heel belangrijk: 
iedereen smult van peperkoekjes en 
een S-vormig saffraanbroodje genaamd 
“Lussekatt”.

Día de los Muertos

In Mexico is de grootste feestdag van het 
land el Día de los Muertos, oftewel de Dag 
van de Doden. Het is een herdenkingsdag 
waarbij de Mexicanen geloven dat de ziel-
en van overleden geliefden en vrienden 
voor één dag weer terugkomen naar de 
aarde om bij elkaar te kunnen zijn. Deze 
terugkeer van de doden is reden tot groot 
feest, met kleurrijke versieringen, goed 
eten, dans en muziek. Het feest duurt – 
ondanks de naam – niet één maar twee 
dagen. Op de eerste dag komen de zielen 
van overleden kinderen terug naar de 
aarde. Op de tweede dag, die doorgaans 
het grootst wordt gevierd, komen de 
volwassen zielen terug voor een hereni-
ging met de achtergeblevenen. Hoewel 
dat een beetje spooky klinkt, is het juist 
een enorm kleurrijk feest. Het straatbeeld 
wordt getekend door feestelijke kleding 
en kunstig gemaakte skeletmaskers in 
alle kleuren van de regenboog. Iedereen 
schminkt zijn of haar gezicht, er wordt 
gedanst, gezongen en opgetreden op 
festivals. Er zijn ook feestelijke optochten 
met dansende mensen en praalwagens. 
Tijdens beide dagen vullen de Mexi-
canen hun huizen met het beste eten en 
drinken wat ze zich kunnen veroorloven. 
Ook zetten ze genoeg stoelen neer voor 
alle zielen om op te zitten. Zo viert men 
samen de kringloop van leven en dood.



Grappige 
uitspraken
Kaj
“ Toen ik deze morgen aan het fietsen 
was, was het ‘misselijk’ (mistig). 
(2de kleuterklas)

Lea vraagt bij een gezelschapsspelletje: 
‘Juf, hoe gaat dat weer met de klok en 
de wijzers?’ Ik toon hoe de wijzers van de 
klok gaan en wie er mag beginnen met 
het spelletje. Lea antwoordt: ‘Bij mij thuis 
gaan de wijzers omgekeerd’ (want ze 
kwam anders laatst aan de beurt :) 
(3de kleuterklas)

Heksemie was op zoek naar ingre-
diënten voor haar wonderdrankje op de 
chiroweide, Siri bracht een regenworm. 
Heksemie zei: ‘Liefst geen doodgewone 
wormen voor mijn drankje’, waarop Siri 
verontwaardigd antwoordde : ‘maar mijn 
worm is helemaal niet dood!?’ 
(3de kleuterklas)

Wist je dat:
Juf Astrid vanaf januari 2023 op pensioen 
gaat. We gaan haar heel hard missen! 

Juf Nele onze nieuwe zorgcoördinator is.

Juf Liesbeth nog afwezig zal zijn tot 
eind januari. We wensen haar een goed 
herstel!

De mama van Aïssatou omwille van haar 
nieuwe job niet meer onze slaapklas op 
maandag en vrijdag kan begeleiden. 
We wensen haar veel succes met deze 
nieuwe uitdaging en bedanken haar voor 
al haar hulp! 

Juf Liesbet (kinderkuren) en Nassiha 
momenteel de slaapklas begeleiden tot 
we één of meerdere nieuwe vrijwilligers 
hebben gevonden.

De schoolinspectie bij ons op bezoek 
kwam. Zij onderzoeken in alle scholen de 
onderwijskwaliteit. We ontvingen van hen 
een gunstig advies en zullen als team aan 
de slag gaan met de ontvangen feedback 
om ons onderwijs verder te optimaliseren.

Kerstcookies bakken: Rudolfjes
Dit hebben we nodig:
• 225 g boter
• 175 g suiker
• 1 ei
• 300 g zelfrijzende bloem
• 150 g pure chocolade 
• snoepjes (bv. rode smarties)

Zo werkt het:

1. Roer de boter romig met de suiker. Voeg 
er het ei en de bloem aan toe. Meng alles en 
kneed het deeg tot een bal. Wikkel in plasticfo-
lie en leg 30 minuten in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 180°C.

3.  Rol het deeg uit op een met bloem bestoven 
werkvlak. Steek er ronde koekjes uit. Leg ze op 
een met bakpapier bedekte bakplaat. Bak de 
koekjes 12 à 15 minuten in de voorverwarmde 
oven. Laat ze volledig afkoelen op een rooster.

4. Smelt 150 g donkere chocolade au bain-ma-
rie. Teken met de chocolade een gewei en twee 
ogen op de afgekoelde koekjes. Plak met choc-
olade een rood snoepje als neus op elk koekje. 
Laat opstijven.

5. Smullen!!!!



Grootouderfeest 
derde kleuterk-
las.
Na het thema ‘Sprookjes’  in de grote 
speelkriebel klopten op woensdag 23 no-
vember al de hartjes van de kleuters van 
de derde kleuterklas een beetje sneller. 
Vandaag was de dag dat we samen met 
onze grootouders op sprookjestocht 
gingen. Op het chiroplein ontmoeten 
we Heksemie. Ze wil graag een vriend-
schaps-toverdrankje maken, maar ze 
heeft enkele ingrediënten tekort. De kleu-
ters en hun grootouders willen Heksemie 
uiteraard helpen. Dus gaan ze samen 
via een plannetje en pijltjes op stap in de 
buurt van onze school. Onderweg komen 
ze heel wat sprookjesfiguren tegen, waa-
rbij ze allemaal opdrachten moeten doen 
om een ingrediënt te krijgen.
Een drakenkeutel, een heksennagel, een 
spinnenpoot,... allemaal dingen die Hek-
semie helpen om haar drankje helemaal 
klaar te krijgen.
Heksemie is superblij met al de lekkere 
hapjes voor de toverdrank en hocus po-

cus pas ik wou dat het drankje klaar was.
MMMM een heerlijk toverdrankje en dikke 
vrienden dat zijn wij :).
De oma’s, opa’s, moekes, vakes,.... en 
al onze kleuters genoten nog van een 
drankje en een heerlijk stukje cake of 
wafeltje in de grote speelkriebel.
Het sprookje eindigde… en ze leefden nog 
lang en gelukkig.

De grote speelkriebel



Een koude decemberochtend, er klinkt Sinterklaasmuziek op de speelplaats van de 
Speelkriebel. De juffen lopen wat nerveus rond, enkele kinderen blijven dicht bij hun 
papa of mama staan … Eindelijk mogen de kinderen zich verzamelen op de oprit met 
hun geknutselde kroon en de grotere kinderen met hun vlaggetje om te zwaaien, we 
wachten …
Uit de muziekbox klinkt plots mysterieuze muziek, drie roetpieten komen met mooie 
linten de oprit op gedanst, even later verschijnt Sinterklaas met zijn hoofdpiet.
Sinterklaas ziet er wat moe uit maar begint te glimlachen wanneer hij alle kinderen 
begroet. Hoofdpiet daarentegen is in supervorm en brengt de kinderen al meteen aan 
het lachen met zijn gekke toeren. 
De jongste kleutertjes vinden dit al spannend genoeg en mogen daarom samen met 
hun juf het nieuwe speelgoed gaan ontdekken in hun klasje.  De Sint en Pieten hebben 
immers tijdens pakjesavond voor alle klasjes mooi speelgoed gebracht.
De oudste kleuters worden verwacht in de versierde turnzaal waar ook een troon klaar 
staat voor de Sint.  De sfeer is optimaal, daar zorgt Hoofdpiet wel voor, hij is echt zo 
grappig. 
Sint is jarig, we gaan dit vieren, we hebben leuke verrassingen voor Sinterklaas in petto. 
De Sint vindt het geweldig en vraagt telkens of de Hoofdpiet hiervan op de hoogte was, 
hij vindt het zo leuk om eens een echt verjaardagsfeest te hebben.
Op het programma:  een dansje, een bewegingsomloop (wat hadden de roetpieten een 
pret), een serieus moeilijke quiz over de Sint zelf, een zelfgemaakte snijdersbank (wel 
even spannend want de tekst was toch wel wat ondeugend).
 Alle juffen hebben samen ook nog een verrassing: we zorgen voor het lievelingsdessert 
van Sinterklaas…
En dan mag de Sint trakteren…, alle kinderen, ook de jongste kleuters, komen de Sint 
een hand geven en krijgen een pakje speculaas en een mandarijntje.
Met zijn allen wuiven we de Sint en zijn pieten in de gang en op de speelplaats uit…

Dag Sinterklaas,  tot volgend jaar!

Werkgroep Sinterklaas

Sinterklaas 
is jarig



Tahiti is een klein eiland in de Stille 
Oceaan, aan de ander kant van de wereld. 
Het is een Frans eiland en het hoofdei-
land van Frans-Polynesië, dus mensen 
spreken er Frans maar ook Tahitiaans.

1. Eten jullie iets speciaals voor 
Kerstmis?

Op kerstavond eten we meestal een tra-
ditioneel Frans menu: oesters, gerookte 
zalm, gevulde kalkoen, boontjes, etc. Op 
kerstdag vindt dan het traditionele fami-
liefeest “ahi mā’a” plaats. In het Tahitiaans 
betekent ”ahi” en “mā’a” “voedsel”. Dit 
wordt gemaakt in een traditionele Poly-
nesische oven om het eten te stomen.

2. Komen Sinterklaas of de 
Kerstman ook naar Tahiti om 
cadeaus te brengen?

Helaas geen Sinterklaas, maar wel de 
Kerstman om op kerstavond cadeautjes 
onder de kerstboom te brengen. Hij komt 
met zijn “va’a” in het Tahitian, of “pirogue” 
in het Frans, een Polynesische kano.

3. Welke kersttraditie van Tahi-
ti vind jij het mooist?

Hoewel we geen kerstboom hebben zoals 
in Europa (omdat ze niet groeien op het 
eiland), proberen we altijd een boom te 
versieren zodat de Kerstman cadeautjes 
kan droppen. Mijn vader bracht vaak een 
grote tak ‘aito (Casuarina equisetifolia) 
mee naar huis, een inheemse boom die 
aan zee groeit. De bladeren lijken op 
dennendoorns en ze hebben zelfs kleine 
broodkruimels.
Deze boom dankt zijn Tahitiaanse naam 
‘Aito (krijger) aan zijn resistente hout, zeer 
hard, zoals onze dappere strijders.

4. Is het rond Kerstmis ook 
koud zoals bij ons?

In december is het warme regenseizoen, 
dus geen sneeuw met kerst in Tahiti, 
maar +30° en heel luchtvochtig.

5. Hebben jullie ook speciale 
kerstliedjes?

Ja! Het noemt ‘Papa Noera’, (Kerstman) 
op dezelfde melodie als ‘Jingle Bells’.

Kerst, kerst, Kerstman,
Kom, kom, in de school !

Noera, Noera, Papa Noera
Haere mai, haere mai, i te ha’apira’a !

Vragenlijst Kerst in Tahiti



EN version

1. Where do you come from? 
Houston, Texas, United States

2. How long have you been living in 
Leuven? 
Sabrina (Alta’s mom) moved in June of 
2022 but previously lived in Leuven for 3 
months while working temporarily at KU 
Leuven. Alta and I flew to Amsterdam on 
August 23, 2022, and took a train the rest 
of the way.
 
3. Why did you actually move here? 
Sabrina is a microbiologist specializing in 
bacteriophage. She works as a researcher 
at KU Leuven.
 
4. What is your favourite place in Kes-
sel-lo or Leuven? 
Probably Hal 5. It has everything we need: 
Pizza, beer, coffee, falafels, a grocery store, 
a kid’s play area, and a  radio station (and 
more!). If it had apartments and a school, 
we would never need to leave.

5. What was your favourite childrens’ 
book and please explain why? 
Growing up, I loved “I can Lick Thirty 
Tigers Today” by Dr. Seuss. I don’t remem-
ber why I loved it as a kid but I still have 
my copy and it is all marked up inside 
from when I was a little boy. Alta’s favorite 
books are probably “What a Wonderful 
World” based on the Louis Armstrong 
song, Dragons Love Tacos, and the Pad-
dington stories.

Interview met Robin Weinburgh 
(papa van Alta uit de klas van juf Annick)

NL version

1. Waar kom je vandaan?
Houston, Texas, Verenigde Staten

2. Hoe lang woon je al in Leuven? 
Sabrina (Alta’s mama) verhuisde in juni 
2022, maar woonde al eerder 3 maanden 
in Leuven terwijl ze tijdelijk aan de KU 
Leuven werkte. Alta en ik vlogen op 23 au-
gustus 2022 naar Amsterdam en namen 
de rest van de weg de trein.
 

3. Waarom ben je eigenlijk hierheen 
verhuisd? 
Sabrina is een microbioloog gespecial-
iseerd in bacteriofagen. Ze werkt als 
onderzoeker aan de KU Leuven.
 
4. Wat is je favoriete plek in Kessel-lo 
of Leuven? 
Waarschijnlijk Hal 5. Het heeft alles wat 
we nodig hebben: Pizza, bier, koffie, 
falafels, een kruidenierswinkel, een 
kinderspeelplaats en een radiostation (en 
meer!). Als het appartementen en een 
school had, zouden we er nooit meer weg 
hoeven.

5. Wat was je favoriete kinderboek en 
waarom? 
Toen ik opgroeide, hield ik van “Ik kan 
vandaag dertig tijgers likken” van Dr. 
Seuss. Ik weet niet meer waarom ik er als 
kind zo gek op was, maar ik heb mijn ex-
emplaar nog steeds en er staan allemaal 
aantekeningen in van toen ik klein was. 
Alta’s favoriete boeken zijn waarschijnlijk 
“What a Wonderful World” gebaseerd op 
het liedje van Louis Armstrong, Dragons 
Love Tacos, en de Paddington verhalen.



6. Which food do you miss most from 
your country of origin? 
Naturally I miss Texas BBQ and American 
southern cooking. Houston also has an 
amazingly diverse food scene so, oddly, I 
miss a lot of other ethnic foods that aren’t 
as available here, such as Mexican tacos, 
Vietnamese food, Szechuan food, and 
dumplings / potstickers. I haven’t found 
replacements for these yet in Leuven but 
it has only been four months. 

7. What is the most important tradi-
tional holiday/celebration in your and 
how do you celebrate it?  (e.g. Christ-
mas, Thanksgiving...) 
Probably Christmas and Easter. Sabrina 
and I had different traditions growing up 
so we compromise and typically open 
some presents on Christmas Eve and 
the rest early Christmas morning (once 
coffee is ready). We make a sausage and 
egg casserole with gruyere for breakfast 
but keep dinner simple as everybody is 
pretty tired. Beyond that, we left most of 
our holiday decorations back in the states 
so we are looking forward to starting new 
traditions in Leuven and Belgium, such 
as WinterTijd & Leuvense Kerstmarkt. We 
already visited Sinterklaas in Sint-Niklaas 
and plan on doing that every Christmas.

6. Welk eten mis je het meest uit je 
land van herkomst? 
Natuurlijk mis ik de Texas BBQ en de 
Amerikaanse zuidelijke keuken. Hous-
ton heeft ook een verbazingwekkend 
gevarieerde culinaire scene, dus vreemd 
genoeg mis ik veel ander etnisch voedsel 
dat hier niet zo beschikbaar is, zoals Mexi-
caanse taco’s, Vietnamees eten, Szechuan 
eten, en dumplings / potstickers. Ik heb 
daar in Leuven nog geen vervanging voor 
gevonden, maar we zijn er nog maar 4 
maanden.

7. Wat is de belangrijkste traditionele 
feestdag/viering bij jullie en hoe vieren 
jullie die?  
Waarschijnlijk Kerstmis en Pasen. Sabrina 
en ik hadden verschillende tradities 
toen we opgroeiden, dus we sluiten een 
compromis en openen gewoonlijk wat 
cadeautjes op kerstavond en de rest op 
kerstochtend vroeg (als de koffie klaar 
is). We maken een worst- en eierpan met 
gruyère als ontbijt, maar houden het din-
er eenvoudig omdat iedereen dan behoo-
rlijk moe is. Verder hebben we de meeste 
van onze kerstversieringen in de Vereni-
gde Staten achtergelaten, dus we kijken 
ernaar uit om nieuwe tradities in Leuven 
en België te beginnen, zoals WinterTijd & 
Leuvense Kerstmarkt. We hebben Sinter-
klaas al bezocht in Sint-Niklaas en zijn van 
plan dat elke kerst te doen.





Tweedehands speelgoedmarkt

Vrijdag 18 november verkochten we aan 
kleine prijzen tweedehands speelgoed 
in de kleine kriebel. Om deze markt te 
kunnen organiseren ontvingen we veel 
speelgoed, jassen en prentenboeken van 
jullie. Waarvoor veel dank!
Deze verkoop bracht 665 euro op! Con-
creet betekent dit dat we elke kleuter een 
korting van 3 euro op de eerste schoolfac-
tuur kunnen geven. 

Kent u iemand die op zoek is naar vrijwilliger-
swerk?
Is er misschien een oma/opa, buur of familiel-
id die ons 1, 2, 3 of 4 namiddagen zou willen 
helpen?
Dan is deze persoon meer dan welkom! 
Wat?
- Begeleiding van de slaapklas: kleuters te slap-
en leggen en toezicht houden.
- We hebben dagelijks +/- 15 kleuters die een 
middagdutje doen.
Wanneer?
- Maandag-, dinsdag-, donderdag- en/of vrij-
dagnamiddag.
- Telkens van 12u30-14u30.

Onze kinderverzorgster helpt u steeds mee 
opstarten. De vrijwilliger kan dus steeds op hulp 
rekenen.

Toversoep maken 
op de chiroweide
De kleuters van Juf Innes en Juf Silke 
gingen in oktober toversoep maken op de 
chiroweide. Eerst lazen ze buiten het boek 
‘Wilma Wonder en de tak’. In het boek 
vindt Wilma een tak waar ze heel veel 
leuke dingen mee kan doen, ze maakt er 
onder andere toversoep mee. 
De kleuters vonden net zo’n leuke tak 
waarmee ze verder aan de slag konden 
gaan. 

Gezocht! 
Vrijwilliger(s) voor 
onze slaapklas 



UITSTAPJES 
KERSTVAKANTIE 

Winterspeeltuin Brabanthal
(26/12-30/12)

Attracties
Rolschaatspiste
Reuzeglijbaan
Mini achtbaan
Lambada
Draaimolen
Springkastelen
Fun house

Activiteiten
Muziek maken en instrumenten knut-
selen
Knutselen in winterthema
Fantasieverhalen luisteren
Silent disco
Blotevoetenpad
Evenwichtsparcours

GIANT BUGS AND THOSE THAT EAT THEM - LICHTFESTIVAL  

Speelplezier in het 
Everzwijnbad

Hoeveterras

Rolschaatspiste in Hal 5
(16/12-8/1)



Stageweek 
van juf Niké

Tijdens de week van 21 november deed Juf Niké stage in onze klas. Enkele 
kleuters wilden graag over de politie leren. Het werd voor alle kleuters een 
boeiende week.
Het bezoek van wijkagente Nadine zullen de kleuters niet snel vergeten.
We mochten in de politiewagen zitten. De sirene loeide heel luid, maar we 
waren niet bang. Misschien werden deze week wel enkele kleuters warm ge-
maakt om later politievrouw(man) te worden.




