
Beste ouders, 

Graag geef ik jullie wat opvolging over het bezoek van Lieven Boeve en 

Machteld Verhelst. We hebben hen duidelijk gemaakt dat kleine scholen echt 

wel een plek verdienen tussen al de grote scholen in de buurt. De 

facebookpost van Machteld vertelde dit toch. Ik citeer : Mijn job is vrij pittig 

(#understatement) maar dan zijn er van die topmomenten! Hier word ik 

heeeel happy van. Dank je Danny De Clercq (coördinerend directeur van onze 

scholengemeenschap) voor de uitnodiging en Bavo van het Nest en 

Veronique van Het Hukkelpad voor de passie ! 

Ook op de Facebook pagina van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kregen we 

wel wat pluimen voor onze samenwerking. Ik citeer :  

Vorige week bezochten onze directeur generaal Lieven Boeve en pedagogisch 

directeur Machteld Verhelst twee autonome kleuterscholen van scholengemeenschap Kruizinga : het Nest in Wannegem 

en het Hukkelpad in Lozer. Wat Lieven en Machteld er zagen waren ontzettend gepassioneerde directies die door 

samenwerking binnen de teams heel veel goesting en krachtig kleuteronderwijs creëren.  Ze draaien zelf mee in de 

klasjes en de teamwerking is zo sterk en flexibel dat er een groot engagement is. De buurt wordt sterk betrokken en het 

familiegevoel in de scholen was voelbaar. De kleuters zitten in gemengde groepen maar worden allen op hun niveau 

uitgedaagd. Ze zijn terecht fier op de sterke pedagogische visie die er aanwezig is.  

Inderdaad, we zijn zo fier op onze school, ons team, onze kinderen en al onze externe partners. Dank u wel aan allen die 

onze school zo laten bloeien.  

 
 
Bloemenfeest op 12 maart 2023 
 
Op zondag 12 maart 2023 organiseren wij opnieuw ons bloemenfeest.  
Er worden op die dag in onze tearoom lekkere stukjes taart verkocht. 
Graag doen we daarvoor beroep op jullie medewerking. Wie kan voor ons een taart 
bakken ? Indien je dit voor het Hukkelpad wil doen geef zeker een seintje aan juf 
Veronique : directie.kleuterschoolhethukkelpad@sgkruizinga.be  
of op mijn gsm nummer 0475/219542. 
De taart mag op zondag 12 maart 2023 vanaf 9.30 uur afgeleverd worden in 
parochiezaaltje te Lozer 
U krijgt als dank een bonnetje voor een gratis stukje taart met koffie. We wensen 
onze bakker veel bakplezier toe !  
 
Bebat 
 
Onze eerste ton is vol. We verzamelden nu reeds 106 kilo batterijen.  
Maar we doen verder hé. We willen ook onze tweede ton vol krijgen en we zijn al aardig goed op weg. 
Steken jullie nog een tandje bij? Go go go !!! 
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Toneel  
 
Toneelvoorstelling Sol de mol voor de tweede kleuterklas.  
 
Iedere avond, na veel graven, droomt Sol luidop over Molluari, de 
beroemde zangmol. Zo een mol wil ik zijn. Plots hoort hij luid gebons 
van daar boven-buiten. Er wordt een circustent gebouwd. Daar wil Sol 
zingen, in de spotlights. Gaston de clown helpt hem, maar zal Sol het 
ook durven als de anderen kijken?  
 
Toneelvoorstelling Annabel Snottebel voor de derde kleuters 

Annabel wordt door iedereen bemind. Ze is koddig en altijd welgezind. 
Maar plots wordt ze een ander kind. De ramen kletteren, de deuren roffelen en de 
kroonluchters donderen op de grond ! Waar is dat bekoorlijke meisje ? 
Mist ze een speelkameraad ? Wil ze een lied ? Of heeft ze een wezenlijk verdriet dat 
niemand ziet ? 

Een verhaal vrij naar Prinsesje Annabel van Annie M.G.Schmidt. 
Een verhaal vol geestig- en droefgeestigheid. 
Een verhaal over de worsteling van worden wie we zijn, over identiteit maar ook over 
verwachtingen die worden gekoesterd. En hoe we er ons naar gedragen. En over 
voelen… vooral over voelen. 

Johan Derycke is een prettig gestoorde percussionist, een klasse klarinetist, puike pianist en accordeonist van kwalitatief 

kaliber. Samen ontmoeten ze elkaar in Annabel Snottebel, waar woord, muziek en spielerei samensmelten tot 
een scherpzinnig straaltje schoonheid. 

Deze activiteiten zijn gratis en worden ons aangeboden door creakindo.  

 
Met de belbus van en naar de sporthal in Huise.  
 
Belbus => Hoppin 
De Vlaamse overheid gaat samen met De Lijn voor een efficiënter, durzamer en flexibel openbaar vervoer. Ook op 
plaatsen waar er minder vraag naar is, want daar worden vanaf 2023 de huidige belbussen stelselmatig vervangen door 
flexvervoer. Wanneer we nu een rit aanvragen krijgen we een tijdvenster van dertig minuten rondom het uur van de 
reservatie. Wat concreet wil zeggen dat wanneer we een flexbus reserveren om 8u15 we de bus kunnen verwachten van 
8u tot 8u30.  
Vandaar dat we jullie willen vragen als we gaan sporten in Huise  dat alle kinderen die meegaan met de bus   
’s morgens, ten laatste om 8 u op school te zijn. Wie er om 8 u  niet is zal door jullie zelf gebracht moeten worden naar 
Huise. Vanaf nu kunnen er ook  maar 14 kleuters meer op de bus. We zullen dan ook in de toekomst beroep doen op 
jullie om ons te komen ophalen. Indien we extra vervoer nodig hebben zullen de juffen dit een paar dagen op voorhand 
vragen via een mailtje. Geef gerust een seintje aan de klasjuf wanneer jullie kunnen rijden.  
 
 
Schoolkeuze 3K en wisseldagen 
De ouders van sommige kleuters hebben al een besluit gemaakt naar welke school hun kapoen volgend jaar gaat. Voor 

andere is de school nog niet gekozen.  

 

 



Voor de kleuters zijn er “wisselmomenten” met beide scholen gepland, waarop de kleuters de school naar  

  keuze kunnen bezoeken: 

   *op donderdag 9 maart 2023 in de voormiddag: bezoek aan VBS De Hartepit 
                                                         In de namiddag : bezoek aan VBS Groeiweide 
   *op dinsdag 9 mei 2023 in de voormiddag: bezoek aan VBS Groeiweide 
                                               In de namiddag : bezoek aan VBS De Hartepit 
   *op donderdag 15 juni 2023 in de voormiddag keuze uit een bezoek aan VBS De Hartepit of  VBS Groeiweide.  

Op deze dagen krijgt uw kleuter de kans om door allerlei leuke activiteiten kennis te maken met de school, de 

klas, de juf én de werking binnen het 1ste leerjaar. 

Daar kunnen ze eens op de schoolbanken zitten, een eerste letter leren schrijven, een beetje ‘stilzitten’ en toch veel 

spelen… Kortom, het is een kennismaking  met hoe het eerste leerjaar werkt. Deze drempelverlagende activiteit heeft 

de bedoeling de overgang naar het eerste leerjaar vlotter te laten verlopen. 

De praktische regeling voor deze schoolbezoeken ontvangt u later nog. 

Als u van plan bent om volgend schooljaar een andere school te kiezen en uw kind graag eens laat kennismaken met die 

school, dan kunt u contact opnemen met de directie van die school. In de meeste scholen bestaat namelijk een 

gelijkaardige integratiewerking. We vinden het wel fijn dat u ons op de hoogte brengt als uw kleuter hierdoor eens 

afwezig is. 

Activiteitenkalender tweede trimester 2022 – 2023 

Oudercontact  Dinsdag  28 februari 2023 

Sport in Huise (2k en 3k) Maandag 6 maart 2023 

Pedagogische studiedag  Woensdag 8 maart 2023 

Bezoek aan de bib Kruisem (P en 1K) Donderdag 9 maart 2023 

Bloemenfeest Zondag 12 maart 2023 

Bezoek aan de bib Kruisem (2k en 3K) Vrijdag 17 maart 2023 

Sport in Huise (P en 1K) Maandag 20 maart 2023 

Theater Sol de Mol 2K (door creakindo) Donderdag 23 maart 2023 

Theater Annabel snottebel 3K (door 
creakindo) 

Dinsdag 28 maart 2023 

Sportdag (door creakindo) Vrijdag 31 maart 2023 

Paasvakantie  Zaterdag 1 april 2023 tot en met zondag 16 
april 2023 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen.  


