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  Activiteit in de kijker: feesten  

December was een heel gezellige maand in groep 3. Er werd heel wat gefeest. Op 6 

december kwam de sint op bezoek en op 19 december hielden we ons kerstfeest. Hier 

hoorden natuurlijk ook toffe pakjes bij.  
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 Wist je dat … 

- … we op onze oudernamiddag heel wat leuke opmerkingen en tips kregen over 

‘Ons krantje’. 

- … we daarom in deze editie een naam onder elke foto zetten. Op de manier 

leren jullie ook de andere gasten kennen. 

- … onze bewegingsweek doorgaat van 9 tot en met 14 maart. Er staan weer heel 

wat leuke en uitdagende activiteiten op ons programma. Op vrijdag gaan we op 

daguitstap naar Maasmechelen. We gaan er zwemmen of snoezelen en worden 

nadien verwend met een lekkere spaghetti. 

- … we in december en januari werken rond het thema ‘Pakjes’. We hebben een 

mooi themahoekje gemaakt en ook in onze activiteiten komt dit thema 

regelmatig aan bod.   

- … we meer daguitstappen gaan plannen in 2020. Deze zullen gekoppeld worden 

aan onze themawerking. 

- …  we zelf gingen winkelen om pakjes te kiezen. We kochten heel wat educatief 

materiaal voor gans de groep. 

 
- … we naar de bib gingen. Dat bezoekje is zo goed meegevallen dat we dit nu 

maandelijks gaan doen. 
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- … we op woensdag 27 november op uitstap gingen. We aten eerst lekkere frietjes 

bij McDonalds en daarna trokken we naar de cinema. We keken naar de film van 

de Buurtpolitie. 

- … we samen met andere instellingen een pop-up winkel in het Leuvense konden 

voorzien van heel wat mooie knutselwerkjes van onze gasten en lekkernijen uit onze 

bakkerij. Met de opbrengst hiervan kunnen we weer mooie dingen aankomen voor 

onze werking. 

 

  Rouwactiviteit 

Elk jaar rond de periode van Allerheiligen staan we even stil rond het thema verlies, 

verdriet, dood en afscheid nemen. Dit is een heel moeilijk thema, maar toch vinden we 

het belangrijk om dit bespreekbaar te maken met onze gasten. Dit jaar gebruikten we het 

boek ‘Sterrenwachters’ als rode draad door onze activiteiten heen. Het verhaal gaat 

vooral over verdriet.  We prikten een traan uit en hierop schreven of tekenden we onze 

‘verdrietjes’. Nadien stopten we alle tranen in een glazen pot en zette hem bij de foto’s 

van de gasten die we moeten missen. We vertelden ook wat we voelden bij de foto’s. 

               
 

 

        
 

 

Wij blijven genieten van heel veel mooie momenten met onze gasten. Deze zullen we 

zeker met jullie delen in onze editie van maart… 

 


