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 Woensdag 15 oktober: pedagogische studiedag 

 Donderdag 16 oktober: Muzische dag 

 Woensdag 22 oktober: Grootouderfeest (Kleuters + 1e 

graad)  

 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  

Proficiat aan alle kinderen voor de superprestatie op de sponsorloop… 

Bedankt aan alle ouders  voor de bijdragen!  

Volgende week verhuizen de kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar naar de  

nieuwe lokalen. Na de verhuis nemen we eerst en vooral de speelplaats onder 

handen. We blijven jullie op de hoogte houden!  

 

 

 

 

K0: Deze week vierden we feest: onze klaspop Jules werd 3 jaar. We bakten 

pannenkoeken en deden onze feesthoedjes op. Ons volgende thema is 

“Overal blaadjes”. Gedroogde blaadjes, en vooral kastanjes om de kastanje - 

bak te vullen, zijn zeker welkom! 

K1: Het konijnenfeest vrijdag was super tof en de wortelsoep heeft ons gesmaakt  Foto’s 

vinden jullie op de website! De blaadjes vallen alweer van de bomen… oh ja, de herfst is 

aangekomen! Deze week gaan we op herfstwandeling door de school en verzamelen we 

allerlei herfstmaterialen. Deze mogen jullie ook steeds van thuis meebrengen naar de klas. 

Op die manier kunnen we knutselen, sorteren en met de blaadjes spelen. De herfst kan 

spannend zijn… geloof ons maar! 

 

      Nieuwsbrief 
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K2: De kleuters zijn muisstil wanneer de juffen een sprookje vertellen. Het kabouterleventje 

spreekt de kleuters zeker aan! De wandeling naar het bos zal een leuke uitstap worden en 

misschien zien we ook een echte kabouter of heks! Bedankt ouders, voor jullie gulle bijdrage 

voor de sponsorloop!   

K3: We gingen samen met de kleuters van de 3ekleuterklas kijken naar het  sprookje: “Timpe 

tee en de tovervis”. We mochten daarvoor het smartboard van het 2e lj gebruiken. Dat was 

extra leuk zo’n groot filmscherm! Misschien hebben de kleuters verteld over het sprookje en 

over wat ze ervan konden leren. Zoniet , het ging over hebzucht en nooit tevreden zijn. We 

trekken deze gedachten door naar onze klaswerking.  

L1: Op dinsdag gingen we naar Slotendries. We leerden over het bos in de herfst. We 

bouwden een kamp en verzamelden vruchten en blaadjes. We verwerken alle leerstof in de 

klas. Vandaag kwam de schoolfotograaf, een drukke dag. De mooie resultaten volgen! 

Bedankt aan alle sponsors voor de sponsorloop! We liepen tot we niet meer konden…  

L2: Het  gaat  goed  vooruit  in  het  tweede  leerjaar.  Ons  eerste  rekenboek  is  bijna  

afgewerkt. Weldra  beginnen  we  met  de  nieuwe  leerstof.  Spannend  wordt  dat  ! Voor  

Nederlands  leerden  we  al  over  klinkers  en  medeklinkers  en  woordsoorten. In  

wereldoriëntatie  maakten  we  een  maquette  en  een  plattegrond  van  onze  klas. Vorige  

maandag  mochten  we  voor  het  eerst  dit  schooljaar  onze  zwemkunsten  bovenhalen. 

Dat  was  leuk  ! Aan  de  mama's  en  de  papa's  : Het  blijft  belangrijk  om  in  het  tweede  

leerjaar  elke  dag  thuis  minstens  10  minuutjes  te  lezen. Houden  jullie  dit  even  in  het  

oog  ? Ook  willen  we  nog  eens  vragen  om  elke  dag  het  agenda  te  bekijken  en  te  

ondertekenen. Alvast  bedankt  voor  de  medewerking. 

L3: Dinsdagnamiddag zijn we op leerwandeling geweest in de buurt van de school. We 

hebben geleerd over de soorten huizen, handelszaken, nutsvoorzieningen en 

bijzonderheden. Wij werden in groepjes verdeeld en kregen van de juf een opdrachtenblad. 

Gelukkig was het mooi weer! Weten jullie waarom de kippen los lopen in Oostakker???? De 

kinderen van het 3e leerjaar wel  

L4:  Thema 1 van WO is voorbij en iedereen zette zich hard in voor de toetsen. Om thema 2 

te starten, gingen we op leerwandeling door onze gemeente. Volgende week beginnen ook 

de wiskundetoetsen en is onze verhuis gepland. Wat een drukke periode!  

L5: Beste mensen, we hebben al veel geleerd in het 5e leerjaar. De eerste maand ging vlug 

voorbij. Sponsorloop was vermoeiend maar leuk . (Ayhan en Jossef) 

L6: Ons WO thema is af. We beginnen aan een nieuw thema. We gaan projectwerking doen 

over een continent of land .We gaan bijna naar de containerklassen. Wanneer? Vanaf 9 

oktober 2014 zullen we daar les volgen. Gisteren was het sponsorloop, het was echt een 

megasucces. (☺ Lena en Tara ☺) 
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