
         BASISSCHOOL                                                                                                 

   De Vogelzang                                                                                 

                                                                                                                                                                               

 

Basisschool DE VOGELZANG         Scholengroep PANTA RHEI 
Goedlevenstraat 78 

B- 9041    Oostakker 

Tel. 09 251 13 32 – Fax 09 251 66 09 

E-mail: bsdevogelzang@pantarhei.be 

Web. www.bsdevogelzang.be 

 

  

 

 Paasvakantie: 

Van 07.04 tot en met 21.04 

 GWP 3e graad: van 24 tot en met 28 maart 

 GWP 2e graad: van 1 tot en met 4 april 

 

 

 

Onze sportdag, onder een stralende zon, was opnieuw 

een groot succes… De kinderen gingen moe maar 

voldaan naar huis. De foto’s vinden jullie binnenkort op 

onze website! De kinderen krijgen een brief mee met 

de contactgegevens van alle sportclubs die een initiatie 

kwamen geven.  

Bedankt aan alle leerkrachten, studenten, ouders, 

vrijwilligers en kinderen om deze dag mogelijk te 

maken!  

 

 

 

Onze opendeurdag dit jaar zal doorgaan op zaterdag 17 mei. 

 

 
 

 

K0: De afgelopen dagen profiteerden we volop van het mooie weer. De fietsen 

werden bovengehaald, speelden in de zon en we experimenteerden in de zandbak, … 

Het spaghettifestijn was een groot succes! Dankjewel aan de ouders en grootouders 

voor de lekkere dessertjes! Volgende week staan de foto’s op de website. 

 

      Nieuwsbrief 
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K1: TOK TOK TOK, wat een kabaal! Wat is dat allemaal? Het is Dottie de kip met haar mooie ei… 

Wat leuk, weeral een vriendje erbij! We leerden al heel wat over de kip en schilderden zelf al een 

kuikentje. Nu nog wachten op de paashaas… spannend!  

K2: De stagiaires hebben voor een leuk thema gezorgd. Het boek over de jungle zorgde elke dag voor 

een verassing en een opdracht. We leerden foto’s maken met een echt fototoestel. Onze sportdag 

was een keitoffe, sportieve dag. Bedankt aan alle helpende handen! 

K3: Vorige week hebben wij de aanwezigheid van de zon volledig benut, we zijn met de derde 

kleuterklassen twee keer op uitstap geweest. Maandag brachten we een bezoek aan de Aveve winkel 

en kochten per klas twee visjes. Op donderdag namen we de bus richting Kopergieterij om naar een 

speciale toneelvoorstelling te gaan kijken; er werd niet gesproken. Het was mooi om te zien hoe de 

kleuters genoten van de creativiteit en het samenspel van de drie acteurs. Deze week keken onze 

kleuters vooral uit naar de sportdag, die alweer een groot succes was. Vandaag namen we afscheid 

van juf Liesbet en juf Elke. Vanaf maandag beginnen we te werken rond Pasen met juf Ann en juf 

Lena. 

L1: Juf Inge was ziek deze week maar de kinderen van 1A deden goed hun best bij juf Lies en juf 

Chantal. Maandag gingen we zwemmen, al heel veel kinderen kunnen dit al heel goed. Een paar 

kinderen hebben nog een beetje schrik, maar ook dat komt zeker in orde. Donderdag was het 

sportdag, bedankt juf Tania en meester Abel, het was heel leuk! 

L2: Deze week gingen we in ons rekenboekje hard aan het werk. We leerden optellen en aftrekken 

met de brug tot 100. Als we alle tussenstapjes juist doen is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Toch moeten 

we nog heel hard oefenen. Vandaag kregen we ons eerste tafelrapport mee. Blijf elke avond oefenen 

hoor, want de volgende tafeltoets is dichtbij… 

Donderdag konden we de hele dag genieten van verschillende sporten. Voetbal, dans, turnen, tennis 

en nog veel meer! Een keileuke sportdag! 

L3: Na de winter is er veel werk in de tuin. De kinderen van het 3
e
 leerjaar leren er alles over. Aa de 

hand van proefjes ontdekken we wat planten nodig hebben om te kunnen groeien. Als het tijd is om te 

zaaien of te planten kunnen jullie kinderen een handje meehelpen. Een spade, riek, hark of pootijzer 

kennen wij allemaal. Heb je geen tuin, dan weten de kinderen een andere oplossing… Veel plezier en 

een lekkere oogst!  

L4: In L4B zijn de kinderen blij dat juf Truus na haar operatie terug aan ’t werk is.  In de wiskundeles 
kunnen we nu al rekenen met decimale getallen tot op 0,001.  Ons W.O.-thema over Belgische 
provincies, typische producten en bezienswaardigheden was zeer leerrijk. We maken ons nu allen 
stilaan op om op Ponyklas te gaan : er wordt druk overlegd om de kamers samen te stellen, er worden 
acts voorbereid voor de fuifavond en de leerstofbundel ligt klaar.  Ondertussen zijn we allemaal druk 
bezig met de voorbereiding van onze spreekbeurt over een dier. Na de paasvakantie komen de eerste 
lln. aan bod. De juffen kijken er al naar uit want sommige voorbereidingen  zijn veelbelovend.  
 
L5: Bonjour, we zitten al aan contact 9 van Frans. Heel leuk allemaal. Gisteren was het super leuk… 

De sportdag! De sporten waren allemaal heel leuk. Gelukkig zijn de toetsen gedaan want die waren 

soms moeilijk. Volgende week is het GWP, iedereen kijkt er al naar uit wat het wordt super leuk! 

(Henri en Mauro)  

L6: We hebben deze week veel geoefend op volumes  van ruimtefiguren. Woensdag was het 

pedagogische studiedag dus hadden we geen school ! Donderdag was het sportdag dus weer geen 

les, allé ja, wel sportles! Vrijdag gingen we naar KTA Groenkouter.  We brachten ook onze bagage 

naar school om maandag te kunnen vertrekken op GWP naar Durbuy.  Dus…. Durbuy, here we come! 

(Mercedes en Bernd )  
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