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 Vrijdag 26 september: QUIZ van de ouderraad 

 Vrijdag 3 oktober: schoolfotograaf 

 Woensdag 15 oktober: pedagogische studiedag 

 Donderdag 16 oktober: Muzische dag 

 Woensdag 22 oktober: Grootouderfeest (Kleuters + 1e 

graad)  

 Donderdag 16 oktober: Muzische dag 

 Donderdag 23 oktober: rapport + oudercontact lager  

(1e leerjaar voor iedereen, L2  L6 op uitnodiging)  

 Vrijdag 24 oktober: Halloweenfuif  

 

 

 

 

De volgende vergadering van de ouderraad gaat door op donderdag 9 oktober  

om 19u30. Meer informatie te verkrijgen via: devogelzang@pantarhei.be  

Op donderdag 2 oktober organiseren we terug een sponsorloop. De 

opbrengst gaat naar materiaal om onze speelplaats verder 

vorm te geven. Het bedrag dat de ouders verzamelen, verdubbelt de 

school! Meer info krijgen jullie via een brief.  

Je kan nu ook alle brieven digitaal raadplegen. Je kan ze terugvinden  

via: http://bsdevogelzang.be/ouders/  

We hebben in De Vogelzang ook een pak sportievelingen. 

Zaterdag 13 september wonnen Kobe, Jarne, Henri en Rune de 

beker van Vlaanderen bij de pupillen en miniemen. Met hun 

club Racing Gent namen ze vanuit Oordegem de felbegeerde 

beker mee naar huis. Een unicum in de clubgeschiedenis.  Een 

dikke proficiat aan alle vier!  

 

 

      Nieuwsbrief 

mailto:devogelzang@pantarhei.be
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K0: Bij dit mooie weer speelden we nog vaak buiten: fietsen, speeltuin, … 

Jullie vinden op de website mooie foto’s daarvan terug. In ons klasje voelen 

we ons goed thuis. Het afscheid van mama en papa verloopt vlotjes! Mogen 

we jullie vriendelijk vragen om alles in de boekentas te naamtekenen? Dit om 

een vlot verloop te kunnen garanderen. Dankjewel! 

K1: Ting Ting doet de bel, lopen lopen snel! Dat kunnen wij al heel flink: een rij maken en op 

onze blokjes staan, net zoals de grote kindjes! Deze week hebben we nog wat grondiger in 

onze boekentas gekeken, eens gekeken wat er allemaal in zit! We hebben zelf in onze 

boekentas mogen kruipen... ,of toch proberen! In de grote tas van juf lukte het wel: we 

deden allerlei spelletjes met onze boekentas en mochten er ook eentje schilderen. Rikki 

bracht ook worteltjes mee... We hebben zo een vermoeden dat we iets lekkers zullen 

maken!!! Een dikke konijnenzoen van alle kindjes van K1!!! 

K2: We keken er een hele week naar uit om jullie onze klas te tonen. We hebben verder 

gewerkt aan de klasgewoontes en dit verloopt al zeer vlot. De komende weken werken we 

rond kabouters en heksen in het bos. Wie spulletjes of boekjes heeft, mag dit gerust 

meebrengen!  

K3: Bij de verdere uitwerking van ons thema mochten de kleuters het klasdier of hun 

lievelingsdier schilderen. Ook deze week hebben we rond letters gewerkt: letters 

identificeren en dierennamen zoeken, die beginnen met een opgegeven letter. De kleuters 

deden dit zeer graag. Je kan dit thuis ook eens doen als jullie zin hebben. We kregen nieuw 

zand voor onze klaszandbak. Zo kunnen we weer potjes vullen en legen en werken rond 

inhoud of leuke putten graven en creatieve bouwsels maken.  Oproep: alle kleuters, die nog 

steeds geen pasfoto's meebrachten, krijgen nog de tijd tot 25/09 om in orde te zijn. Voor 

K3B: aan alle kleuters wordt gevraagd om een doos papieren zakdoeken mee te brengen en 

een lege, genaamtekende plastieken zak. Alvast bedankt! 

L1: Op maandag 15 september gingen we zwemmen. Het viel heel goed mee, niemand was 

echt bang en de meesten konden zich al goed aankleden. Denk eraan voor de volgende 

zwembeurten: kleine + grote handdoek en gemakkelijke kledij. Op woensdag 17 september 

was het dag van de sportclub. Kijk op de website naar de foto’s. Wist je dat Ferre de ronde 

van Frankrijk won??? Voor de ouders: onderteken elke dag het agenda en lees 10 minuten 

hardop  met je kind. Bedankt!  

L2: Een nieuwe juf in het tweede leerjaar. Spannend voor zowel de leerlingen als voor de 

nieuwe juf. Tijdens de eerste weken hebben we vooral dingen herhaald van het eerste 

leerjaar. Zo hebben we de getallen tot tien opnieuw ingeoefend en zijn we begonnen met de 

getallen tot 20. Ondertussen kunnen we ook allemaal vlot de klinkers en medeklinkers 

opsommen, soms zelfs zingen! Ook het eerste thema van WO is al gedaan. Wat gaat het 
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snel!  

Op 29 september gaan we voor de eerste keer zwemmen. Leuk wordt dat! Vergeet niet om 

een grote + kleine handdoek mee te geven en gemakkelijke kledij aan te doen. Bedankt! 

L3: We hebben onze draai al goed gevonden in onze nieuwe klas in het containerdorp. De 

eerste 2 weken van het schooljaar hebben we al veel geoefend. We zijn precies een en ander 

vergeten in de vakantie, maar samen met onze juf lossen we dat op! Volgende week gaan 

we op uitstap naar “de school van toen”. We zijn benieuwd wat we daar te zien zullen 

krijgen.  

L4: Wat gaat het snel ! Onze eerste WO-thema is al bijna afgewerkt. Volgende week hebben 

we toets. Spannend, maar de juffen helpen ons goed om de leerstof in te studeren. Elke dag 

een beetje herhalen, hoor.  In de taal- en wiskundelessen herhalen we volop de leerstof van 

het 3de leerjaar. Bij de meesten lukt dit vlot.  De meeste kinderen houden zich goed aan de 

planning van de taken. Af en toe laat eens iemand een steekje vallen. ‘Altijd goed agenda 

gebruiken’ is de boodschap.  

L5: Deze maand gingen we voor de eerste keer zwemmen. We werden in niveaugroepjes 

verdeeld. We kregen ook de eerste toetsjes van Frans, iedereen behaalde mooie punten. 

We zijn portretten aan het maken van onszelf (zoals A. Warhol).  We gebruiken hiervoor felle 

kleuren. Voor W.O. gaan we een kleine prehistorische nederzetting maken: beschutting, 

wapens en werktuigen. Het was een leuke week! (Noor en Selin) 

L6: Onze derde week ging super!  We hebben onze eerste Franse toets gehad. De resultaten 

waren zeer goed. De juffen zijn heel leuk! We kijken al uit naar de eerste keer zwemmen. 

Het kinderparlement is begonnen. We gingen alvast op zoek naar leuk speelgoed om de 

speelkoffers aan te vullen. We zullen nog veel werken tijdens het schooljaar! (Berkant en 

Jarne)  

 


