
Beste ouders,  
 
Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Loes Hochepied, studente kleuteronderwijs aan 
Hogeschool Vives Brugge. Oorspronkelijk was het de bedoeling om eind dit schooljaar 
af te studeren als kleuterjuf. Ik ging mijn afstudeerstage lopen bij juf Fabienne in de 
2e/3e kleuterklas.  
 
Door de coronacrisis, kan en mag deze stage niet meer doorgaan. De hogeschool 
heeft beslist om een alternatieve vorm van stagewerking aan te bieden. Zo is er toch 
een mogelijkheid tot afstuderen. Graag stel ik deze dan ook aan u voor.  
 
In volgend filmpje stel ik mezelf voor: 
https://www.bookwidgets.com/play/TQ52T6?teacher_id=5411440574857216 
 
 

Wekelijks wordt een bundel online geplaatst op de site van 
school. Ouders die willen kunnen deze bundel gebruiken als 
inspiratiebron om enkele leuke activiteiten uit te voeren met hun kind. Er 
zullen ook telkens activiteiten bij zitten die de kleuters zelfstandig kunnen 
uitvoeren. Deze activiteiten zijn gericht naar een 2e/3e kleuterklas.  
 
Deze bundel is absoluut geen huiswerk of een moetje. Deze is louter ter 
inspiratie.  

 
Mijn eerste bundel die gepubliceerd zal worden op het einde van de paasvakantie, zal 
rond thema ‘Kriebeldiertjes’ gaan. In deze bundel zal u meerdere leuke spelletjes, 
activiteiten, liedjes en filmpjes kunnen vinden.  
 
Graag werk ik zo veel als mogelijk met kosteloos materiaal. Daarom geef ik jullie 
graag als tip om bijvoorbeeld enkele kartonnen dozen, eierdozen, kranten, dopjes, 
potjes te sparen. Deze voorwerpen zouden misschien wel eens van pas kunnen 
komen tijdens een of meerdere activiteiten.  
 
Ik zou het erg fijn vinden moest ik wat feedback krijgen op mijn bundel. Indien jullie 
feedback, tips hebben mogen jullie deze zeker en vast doorsturen naar 
loes.hochepied@student.vives.be. Indien jullie leuke foto’s of filmpjes hebben, zijn 
deze zeker welkom. Ook deel ik graag nog mee dat foto’s of filmpjes zeker via de 
klaswhatsapp mogen doorgestuurd worden.  
 
Als laatste wens ik jullie veel plezier, een goede gezondheid en stay safe! 
 
Met vriendelijke groet,  
Loes Hochepied  
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