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VERNIEUWDE WEBSITE 
 

Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. We 

hebben enkele aanpassingen gedaan waardoor de 

website onze manier van werken nog beter 

weergeeft. Tevens kan u onze pedagogische visie 

vanaf nu ook hier digitaal terugvinden. Neem zeker 

eens een kijkje op https://www.clarashofke.be/nl-

BE/  

 

WARMTE VOOR IEDEREEN 
 

Op dinsdag 14 februari 

voorzien wij tussen 15u30 

en 17u30 een heerlijk 

tasje soep voor elke 

ouder. Kom zeker langs 

om in een gezellige sfeer 

kennis te maken met andere ouders! 

 

CARNAVAL 
 

Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval. We 

willen hier een feestelijke en gezellige dag van 

maken voor alle kindjes. De oudste peuters die dit 

willen, mogen die dag verkleed komen spelen. In de 

namiddag eten we heerlijke pannenkoeken. Mmm! 

 

 
 

HELPENDE HANDEN GEZOCHT 
 

Naast al deze gezellige momenten moet er ook nog 

gewerkt worden. Ter voorbereiding van ons 

Campusfeest in april hebben we nog enkele klusjes 

die moeten gebeuren. Ben je vrij op woensdag 1 

maart en kan je overweg met een boormachine  

 

of schroefmachine? Dan ben jij de geschikte m/v 

die we zoeken voor het ophangen van enkele 

schilderijtjes of het herstellen van een kapotte 

deurklink. Laat even aan het loket weten dat je 

beschikbaar bent en wij zorgen voor werk! 

  

PROFICIAT AAN ALLEN 
 

Elk jaar zetten we enkele medewerkers in de 

bloemetjes voor hun aantal jaren dienst bij Clara’s 

Hofke. Deze keer gaat de eer naar: 

- Emely (Egeltjes) voor 10 jaren dienst 

- Mieke (Konijntjes) voor 15 jaren dienst 

- Stephanie (Kikkertjes) voor 20 jaren dienst 

- Tamara (Bijtjes) voor 20 jaren dienst 

- Heidi (Vlindertjes) voor 30 jaren dienst 

 

 

 

BABY GEBOREN 
 

Kleine beentjes. Wiebelteentjes. Zo bijzonder. Een 

klein wonder. Wij brengen jullie graag op de hoogte 

van de geboorte van Boas. Na Nino en Odin is dit 

het derde zoontje voor onze begeleidster 

Stephanie Vandersmissen. We wensen hen veel 

liefde, geluk en mooie momenten samen! 
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WELKOM 
 

We verwelkomen deze periode:  

- Bij de Bijtjes: Merel 

- Bij de Visjes: War en Noah 

- Bij de Egeltjes: Lily, Raf en Rex 

 

We wensen hen veel speel- en leerplezier met de 

andere kindjes in het groepje! 

 

Daarnaast zwaaien we enkele kindjes uit. 

Dit zijn: 

- Bij de Konijntjes: Margo en Jahruilio 

- Bij de Bijtjes: Matteo 

- Bij de Eendjes: Constanca en Ayan 

- Bij de Visjes: Destiny en Nina 

- Bij de Vlindertjes: Cas, Oscar en Kayne 

- Bij de Kikkertjes: Odin 
 

We wensen hen alle goeds toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


