
KLAAR MET DE KLEUTERSCHOOL 

 

Ondanks de rare tijden willen we samen met onze kleuters en hun ouders de vakantie  

instappen.  

Dankbaar omkijkend naar alles wat ze samen met ons leerden en beleefden. 

Aandenken aan de tijd in de kleuterschool. 

 

Kaarten met een leuke tekst als aandenken 

  



Groeien 

‘Hoe doe je dat?’ vroeg de rups zich af,  

dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste vlinder. 

‘Je doet het best heel traag, 

bedacht als de slak. 

‘En stap voor stap’, zei de duizendpoot wijs.  

 ‘Soms is groeien ook best lastig’, vond de bij. 

 
Maar dan ben je gelukkig niet alleen, wij helpen je er wel doorheen! 

Rups dacht heel lang na. 

Ja, zo zou ze groeien!  

GEDULDIG, 

BEDACHTZAAM, 

NAARSTIG,  

om dan echt te vliegen als de mooiste  vlinder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Samen het schooljaar uit … 

Door de coronamaatregelen op school kan er vaak geen fysiek afscheid genomen worden.  

Geen knuffel, zoen of handdruk, … maar het kan ook zo. 

Suggestie 1  

We blazen het schooljaar uit. 

Iedere kleuter krijgt een bellenblazer. We blazen het schooljaar uit.  

Spannend waar de bellen ons zullen brengen.  



Suggestie 2 

Verbonden vertrekken we van hier … 

 

Iedere kleuter maakt in een zelfgekozen kleur een ‘parel’ voor iedere kleuter van de klas. 

We maken een ketting met een parel van iedere leerling.  

Verbonden met zijn klasgenoten stapt iedere kleuter de vakantie in. 

 

Of … 

Geef iedere kleuter een touw in zijn gekozen kleur. 

Laat de andere kleuters  een knoop leggen in het touw leggen.  

Maak van dit geknoopt touw een mooie ketting. 

 

Of … 

Geef iedere kleuter een stukje touw in zijn gekozen kleur.  

Knoop alle verschillende touwtjes aan elkaar tot een lang touw. 

Zo gaat iedere kleuter naar huis met een touw dat hem of haar herinnert aan ieder van hen. 



Suggestie 3 

We maken er een groot feest van … 

 

Gedurende het afgelopen schooljaar hebben we als een mooie groep samen geleerd,  

samen geleefd. 

Iedere kleuter maakt een vlaggetje. Laat hen het versieren op een eigenwijze manier …  

wasco, verf , snippers, stempel, tekeningen, collages, … 

Verbind de verschillende vlaggetjes met elkaar, zo krijg je een klasslinger.  

Je kan daarna ook alle slingers van de hele school verbinden met elkaar en aan de  

schoolpoort hangen.  

Ze vormen samen een erehaag voor iedereen. 

  



 


