
NIEUWSBRIEF 

   142E  EDITIE – JANUARI 2023 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

BESTE WENSEN VOOR 2023 ! 
 

Timpe tampe tovenaar, 

ik sta hier met mijn stokje klaar. 

Ik tover voor het nieuwe jaar 

een kusje hier, een kusje daar. 

Hokus pokus, bie ba boe, 

ik wens je ’t allerbeste toe! 

 

Ook het personeel van Clara’s Hofke wenst 

iedereen een mooi jaar vol fijne momenten en 

kleine gelukskes. Een jaar met een strik errond! 

 

 
 

YOGA OP HET WERK 
 

Vorige week hebben we met 11 collega’s een 

initiatieles yoga gevolgd. De mama van Roxy heeft 

ons kennis laten maken met de cobra, de 

downward-facing dog, de stoelhouding, de zonne-

groet en nog enkele andere poses. Het was een 

ontspannende avond met de nodige inspanning. 

Lisette, bedankt voor je tijd! 

 

 

 

CAMPUS OPENDEUR 
 

Op zaterdag 22 april 2023 is het eindelijk zover, de 

eerste editie van onze Campusopendeur. Van 14u 

tot 19u zet niet enkel Clara’s Hofke haar deuren 

open, ook Basisschool Sint-Clara en Sint-Clara 

College heten iedereen welkom die dag. Noteer 

alvast in je agenda. Een uitnodiging en verder 

informatie volgt later nog. 

 

PANNEN EN STAMMEN GEZOCHT 
 

Wij zijn volop bezig met ervaringsgericht werken, 

dit door kinderen met échte materialen te laten 

spelen. Heb je thuis nog oude potten, pannen, 

laptop of gsm’s liggen? Breng het gerust mee. Ook 

materialen om buiten op ontdekking te gaan zijn 

welkom. We denken dan bijvoorbeeld aan 

boomstammen of stronken waarop de kindjes 

kunnen gaan zitten of kruipen. 
 

WARMTE VOOR IEDEREEN 
 

Op dinsdag 14 februari voorzien wij in de late 

namiddag een heerlijk tasje soep voor elke ouder. 

Kom zeker langs om in een gezellige sfeer kennis te 

maken met andere ouders! 

 

 
 

MIJN KIND IS ZIEK 
 

De griep en tal van luchtwegen- en maag/darm 

infecties zijn helaas weer in het land. We hopen 

samen met jullie dat ze snel weer het land 

uitvliegen. Je kindje toch ziek? Dan blijft het best 

thuis waar het meer individuele zorg kan krijgen. 

We zetten graag alle afspraken rond wanneer je 

kindje wel of niet naar de opvang kan komen nog 

even op een rij via de brochure van Kind en Gezin 

via deze link: 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2

022-09/Folder%20opvang%20koorts-ziekte.pdf  

We wensen alle zieken groot en klein alvast veel 

beterschap! 

 

 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-09/Folder%20opvang%20koorts-ziekte.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-09/Folder%20opvang%20koorts-ziekte.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM 
 

We verwelkomen deze periode:  

- Bij de Konijntjes: Luz en Mil 

- Bij de Vogeltjes: Flo 

- Bij de Bijtjes: Santiago 

- Bij de Eendjes: Loranne 

- Bij de Visjes: Fonne 

- Bij de Vlindertjes: Mila 

- Bij de Egeltjes: Ella, Aaron en Tess 

- Bij de Kikkertjes: Feline 

 

We wensen hen veel speel- en leerplezier met de 

andere kindjes in het groepje! 

 

Daarnaast zwaaien we enkele kindjes uit. 

Dit zijn: 

- Bij de Bijtjes: Mien en Otis 

- Bij de Eendjes: Neel 

- Bij de Visjes: Lenn en Niyo 

- Bij de Egeltjes: Mona, Raf en Fransien 
 

We wensen hen alle goeds toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


