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CHOCOLADEVERKOOP PASEN 
 

Na een wat sputterende start van de verkoop 

en na een reminder, die altijd welkom is in 

drukke tijden, kunnen we met trots zeggen dat 

we een mooi bedrag van een 500 euro bijeen 

verzameld hebben. 

 

De ideetjes zijn er al om de opbrengst goed te 

besteden. We willen hiermee graag onze 

tuinen meer ervaringsgericht maken zodat 

jullie kindje hier ook volop kan ontdekken & 

beleven en een nog leukere tijd ook buiten kan 

hebben. Dankjewel voor jullie steun aan Clara’s 

Hofke! We hopen jullie binnenkort de 

resultaten te kunnen laten zien! 

 

       
 

CAMPUSFEEST 

 
Nog 7 weken tot de deuren open gaan voor ons 

groot Campusfeest. Een feest met héél veel 

activiteiten die verspreid zullen staan over de 

kleuter- en lagere school, het Sint-Clara 

College en Clara’s Hofke. We voorzien voor 

elke leeftijd iets passend. Denk maar aan 

babymassage, TIK-TAK, parcours met gekke 

fietsen, stormbaan, eendjes vangen, sweeper, 

ballonnenclowns, grimeren, blotevoetenpad, 

timmerhoek en nog zoveel andere activiteiten.  

Er zullen optredens zijn van de kinderen zelf, 

maar ook dansgroep Focus komt langs, er zal 

een modeshow zijn met tweedehandskleding  

 

die je kan kopen alsook een tweedehands-

marktje. Tussendoor zorgen enkele huisdj’s 

voor een streepje aangename muziek terwijl je 

kan genieten van een verfrissend drankje of 

een lekker snackje. 

 

Blokkeer alvast 22 april in je agenda en zorg dat 

je erbij bent! Iedereen welkom dan tussen 14u 

en 18u! 

 

‘T SPEELHOFKE 
 

De inschrijvingen voor ’t Speelhofke tijdens de 

Paasvakantie lopen vlot. We hebben veel kinderen 

die graag komen spelen. Als je een uitnodiging hebt 

ontvangen, maar jouw kind nog niet hebt 

ingeschreven: zorg dat je vandaag hebt 

ingeschreven want de plaatsen zijn beperkt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM 
 

We verwelkomen deze periode:  

- Bij de Eendjes: Matteo 

- Bij de Visjes: Arto 

- Bij de Vlinders: Felix en Seb 

- Bij de Kikkertjes: Bob 

 

We wensen hen veel speel- en leerplezier met de 

andere kindjes in het groepje! 

 

Daarnaast zwaaien we Romeo uit. We wensen hem 

alle goeds toe! 


