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KIS-project 4de leerjaar van ma. 18/03/2019 tot do. 21/03/2019 
 
 
Beste ouders, 
 
Jullie hoorden vast al wel van jullie kinderen dat we volgende week op bezoek gaan in het 
ouderentehuis Residentie Prinsenpark.  
Tijdens de week van maandag 18 maart 2019 zullen kinderen van het 4de leerjaar - in 
afwisselende groepen – activiteiten volgen en opzetten met senioren of personeelsleden van het 
Prinsenpark.  
 
KIS staat voor ‘Kinderen in Interactie met Senioren’ 
Wat gaan de kinderen nu allemaal doen? 
 

Op maandag, 18 maart, in de voormiddag, brengen de kinderen van 4B een bezoek aan het 
rustoord . De kinderen zullen onder meer een rondleiding krijgen in het Prinsenpark, later in de 
voormiddag zullen ze dan ook gaan ‘sjoelen’ met de senioren.  
 

Op dinsdag, 19 maart, in de namiddag, worden een 10-tal senioren afgehaald in het Prinsenpark 
door de kinderen. De senioren komen dan op bezoek in de Broederschool. Eerst gaan de 
kinderen een interview afnemen van de senioren en een babbeltje slaan. Daarna zullen ze hun 
school een beetje voorstellen en in enkele klassen rondgaan. Een half uurtje voor de school 
eindigt zullen de kinderen de senioren terug begeleiden naar het Prinsenpark. 
 

Op donderdagvoormiddag 21 maart brengen de kinderen van 4A een bezoek aan het rustoord. 
Zelfde activiteit als op maandagvoormiddag. 
 

Op donderdagnamiddag 21 maart komen de senioren nog een keer naar onze school. Deze keer 
worden ze met de auto gebracht. 
De kinderen begeleiden de senioren naar de turnzaal. Hier gaan ze een demonstratie turnen 
geven. 
Daarna gaan de senioren aan de kinderen tonen hoe zij turnoefeningen doen.  
De kinderen doen met hen mee. 
Daarna is er nog even tijd voor een babbeltje met een drankje. 
 

Het zou kunnen dat de kinderen dinsdagnamiddag een klein beetje te laat terug zullen zijn op 
school. Mogen we jullie, beste ouders, een beetje om begrip vragen indien dit het geval zou zijn? 
Het zou leuk zijn beste ouders indien jullie in deze week aan je kinderen jullie interesse betonen 
en na schooltijd enkele vraagjes stellen over het dagverloop.  
 
 
 
Met de beste groeten, 
 
De directeur, de juf en de meester van het 4de leerjaar. 
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