
konijntje Lexie 

 

We hebben verdrietig nieuws over ons kleine konijntje Lexie. Lexie 

zijn tanden groeiden heel erg snel en Juf Mirelle ging elke 3 weken 

naar de dierenarts om zijn tandjes te laten slijpen. 

De dierenarts gaf ons het advies om zijn tanden te laten trekken. 

Onze leerlingen konden hem dan prima verder verzorgen. Een 

dierenarts in Gouda was hierin gespecialiseerd en hier heeft Juf 

Mirelle hem ook naar toe gebracht.  Echter, deze dierenarts belde al 

na een half uurtje op. Er was niet alleen iets mis met zijn tanden, 

maar ook zijn hartje en longen waren niet zo goed. Het advies van 

de dierenarts was dan ook, om Lexie in te laten slapen.  

Gelukkig kon de dierenarts ons vertellen dat we heel goed voor 

hem gezorgd hadden en dat het niet aan onze verzorging lag. 

Dit verdrietige nieuws hebben we in alle klassen verteld. Veel 

kinderen vonden het jammer, maar ze konden het allemaal 

begrijpen. Juf Mirelle heeft veel aandacht besteed om het juiste 

verhaal te vertellen. Het was niet alleen door zijn gebit, het had ook 

met andere dingen te maken. 

Ons konijntje Daisy is nu helaas alleen, maar gelukkig hebben we 

ook iets vrolijker nieuws. Daisy is nu dikke vrienden met konijn Co 

van juf Mirelle. 

Misschien vinden ze elkaar wel zo leuk dat we in de toekomst kleine 

konijntjes hebben.

 
Daisy      Co 

 

 

Groente en fruit 

 

Veel kinderen vinden het leuk om groenten mee naar school te 

nemen voor de dieren.  

Natuurlijk vinden de cavia’s, de konijnen en de gerbils dit heerlijk. 



De kinderen mogen deze groenten bij juf Mirelle inleveren. Zij weet 

precies wat ze mogen eten en hoeveel.  

Namens alle dieren; Bedankt alvast. 

 

Logeren 

 

Tijdens de vakanties mogen de gerbils, cavia’s en konijnen komen 

logeren bij de kinderen thuis. Als u dit wilt voor het komende jaar. 

Stuur dan een mail naar: mirelle.van.driel@d4w.nl en de dieren 

komen met een koffer vol eten, zaagsel en een binnenhok jullie 

kant op om er met zijn allen een gezellige vakantie van te maken.  

 

Luna 

 

Ik ben Luna. Ik woon bij de moeder van Juf 

Mirelle. Juf Mirelle en ik gaan minstens drie keer 

per week samen wandelen en trainen. Ook 

logeer ik vaak bij Juf Mirelle, ze kent me al sinds 

ik een kleine, ondeugende pup was. 

Ik ben een Appenzeller Sennenhund van nu vier 

jaar oud.  

Mijn opa’s en oma’s zijn allemaal heel goed in 

veedrijven, wij houden allemaal graag de kudde bij elkaar. Ik leer 

heel graag nieuwe dingen en vind het ontzettend fijn om bij 

kinderen te zijn. Ik zie en voel het ook gelijk wanneer een kind zich 

niet zo lekker voelt.  

Ik mocht vorig jaar een paar keer mee naar school en de kinderen 

en ik vonden dit geweldig. 

Ik moest natuurlijk wel laten zien dat ik mij aan alle afspraken 

hield. 

Zo lig ik op mijn plaats te wachten wanneer de kinderen binnen 

komen. Ik wil ze natuurlijk niet laten schrikken. 

Ik mag niet rennen in de gang, maar loop keurig naast de juf. 

Ik hou te allen tijde mijn werktuigje aan. 

Ik hou pauze in de stamgroep van juf Mirelle en deze juf is altijd bij 

me. 

Ik eet in de pauze, wanneer de kinderen naar buiten gaan. De 

koekjes die ik tussendoor krijg op school, eet ik wel gelijk op;-).  

Ik heb geen speelgoed voor mijzelf, maar de kinderen verzinnen 

altijd wel weer iets leuks. 
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Ik ben aardig voor de andere dieren en laat ze met rust. 

Als ik aanvoel dat een leerling een beetje bang is, maak ik geen 

oogcontact maar volg rustig de commando’s die het kind aan mij 

geeft. Zo leert zij/hij mij vertrouwen samen met de juf. (Even 

tussen ons…… alle kinderen die eerst bang waren voor honden 

vinden mij wel leuk). 

Soms vind ik iets heel leuk en dan word ik enthousiast. Ik  blaf dan  

een beetje hoog. Juf Mirelle vindt dat niet zo leuk maar ja…………. 

we hebben allemaal wel wat. 

In de stamgroep en natuurpark heb ik 

mijn eigen tentje. Dit is mijn plaats en 

hier kan ik mijzelf even terugtrekken als 

het moet. 

 

 

Ik heb me op de proefdagen zo goed 

gedragen op school dat de leerkrachten 

aan de MR hebben gevraagd of ik vaker 

mag komen.  

De kinderen hadden zelfs een filmpje van 

mij gemaakt om te laten zien hoe goed ik luister en hoeveel plezier 

de kinderen en ik hebben. 

U kunt het filmpje zien in de volgende link 

https://drive.google.com/open?id=0B6n5MoXPf2p0OWREVWxuM01

LbXM 

 

Iedereen vond het een geweldig plan en nu kom ik om de week een 

dagje naar school. 

Als een kind mij nog niet wil leren kennen, dan mag dat ook. Dan 

komt hij/zij een andere keer naar natuurpark.  

Ik heb er zin in om iedereen weer te zien. Heeft u nog vragen, na 

het bekijken van het filmpje, stap dan gerust even binnen bij juf 

Mirelle. 
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