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 Vrijdag 30 januari om 19u: Voordrachtwedstrijd 

 Vrijdag 13 februari: Carnaval op school 

 Van maandag 16 tot en met zondag 22 februari: 

Krokusvakantie (betaalde opvang voorzien op school)  

 

 

 

Om de speeltijden ook tijdens regenweer aangenaam te houden voor de 

kinderen zijn we gestart met het aankopen van stripverhalen. Bij deze doen 

we nogmaals een warme oproep aan de ouders om eventueel oude 

stripverhalen die niet meer gebruikt worden mee te geven naar school. Op die 

manier kunnen we het aanbod blijvend uitbreiden. In naam van de kinderen 

een dikke merci!  

 

Binnen enkele weken is het terug zover. Carnaval op school. De leerkrachten zijn momenteel 

een programma in elkaar aan het steken waar ze via brief in de loop van de volgende weken 

meer over zullen vertellen. We kunnen nu reeds het volgende meegeven: 

 Voor het lager houden we op vrijdagnamiddag  

opnieuw een verkleedfuif in de turnzaal.  

 De oudste kleuters houden op  donderdagnamiddag  

een  piratenfeest  en op vrijdag een parade voor de  

kinderen van het lager. 

 Ook onze jongste kleuters  doen mee met de parade  

op vrijdag, maar de verdere details  blijven voorlopig nog  

een verrassing.. de juffen  laten dit weten!    

 

 

We willen een warme oproep doen aan alle ouders om de 

verkeersregels stipt op te volgen. Op die manier kan iedereen 

op een veilige manier de kinderen afzetten op school. We 

werken momenteel aan een brief met enkele aandachtspunten 

voor alle weggebruikers!  

 

 

 

      Nieuwsbrief 
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UPDATE BOUWWERKEN: 

De werken aan onze nieuwe school gaan door. De 

volgende weken staan de rioleringswerken op het 

programma. Aansluitend starten de werken aan  

de funderingen. Eind februari zullen we reeds de   

oppervlakte van het nieuwe schoolgebouw kunnen  

bewonderen!  

 

 

 

 

K0: Onze nieuwe vriendjes wennen vlug aan het klasgebeuren. Jules, onze 

klaspop, heeft rode vlekjes op zijn buik, zijn been en zijn neus… De dokter 

kwam op bezoek en we schilderen onze eigen dokterstas. Hopelijk is Jules vlug 

terug beter!  

K1: Na een heerlijke vakantie vliegen we er allemaal samen terug in! Deze keer met nog 

meer vriendjes. We verwelkomen enkele flinke kleuters uit het klasje van juf An en Vanessa. 

Caleb, Briek, Jolien, Lisa en Christa bij juf Mendy en Luther, Assia, Milou, Casper, Michael en 

Adelaide bij juf Stephanie. Het begon al spannend toen het kriebelmonster bij Rikkie op 

bezoek kwam! Zo ontdekten we ook ons eigen lichaam… Wat gaat open, wat gaat toe? Wie 

is er groter of kleiner? We schilderden onszelf en mochten zelfs “tanden poetsen” met verf 

 Volgende week wordt het ook spannend, want Rikkie krijgt plots allemaal rode vlekjes. 

Vergeten jullie niet de koek en het drankje te naamtekenen?   

K2: We zijn het nieuwe jaar actief gestart. Het pakket van hopsabees slaat goed aan bij de 

kleuters, zowel de kaarten  op school als voor thuis worden vlot ingevuld. De kleuters zijn 

maar wat fier als een aardbei kan gekleurd worden. We sturen onze klasfoto’s op en hopen 

zo een prijsje te winnen!  

K3: We werken momenteel rond het thema “De winter en ik”. De kleuters hebben zichzelf 

getekend en mochten zich daarna warm induffelen door warme kledij uit te knippen en op 

de tekening te kleven. Vrijdag gingen we wandelen door onze school om eens te bekijken 

hoe de natuur verandert in de winter. Volgende week gaan we nog even verder werken rond 

hetzelfde thema. Wie nog leuke dingen of verhaaltjes heeft, mag deze zeker meebrengen.  

L1: We zijn goed van start gegaan. De klasafspraken voor stil werk en instructie worden een 

beetje strenger, want we zitten nu in de tweede periode van het schooljaar. Het is heel 
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belangrijk om elke dag 10 minuten hardop te lezen. Op het einde van de maand volgen de 

speciale leestoetsen. Breng ook een paar extra inktvullingen mee voor de stabilopen, 

bedankt! We leren ook over de tijd, kijk thuis eens hoe laat het is op de analoge (wijzers) en 

digitale klok.  

L2: We hebben het nieuwe jaar goed ingezet! Meteen zijn we gestart met de leerstof. We 

leerden ondertussen al een nieuwe tafel en een nieuwe hoofdletter.  

Graag helpen we jullie herinneren aan enkele belangrijke afspraken! Zo gaan we maandag 19 

januari opnieuw zwemmen. Denk eraan om makkelijke kledij te voorzien! 

Ook vragen we jullie de agenda’s dagelijks te controleren. Op die manier kunt u het huiswerk 

van uw kind opvolgen.  De juffen zijn alvast klaar voor een verse start na de vakantie. Laat 

ons hopen onze lieve leerlingen ook! 

L3: Na een vakantie van 2 weken moesten we er terug wat “inkomen” in het werkritme  van 

de school. Nu lukt het ons al aardig. We cijferen met 2e keer ontlenen of onthouden, we 

oefenen de katten – en apenafspraken en ook de eeuwenband kent geen geheimen meer 

voor ons. In de knutselles maakten we kunstwerken “à la Picasso” en we kennen de dagen 

van de week al in het Frans.  

L4: Het nieuwe jaar startte in het 4de leerjaar met moeilijke, nieuwe leerstof voor wiskunde. 

We leren rekenen met kommagetallen : tienden, honderdsten. We moeten altijd goed kijken 

hoeveel cijfers er na de komma staan. Ook bij cijferen wordt het wat moeilijker, want we 

vermenigvuldigen nu met getallen met 2 cijfers ! In januari staan gedichten centraal in de 

taallessen. In 4B staat er zelfs een heuse wedstrijd op het programma , begin februari.  Ons 

W.O.-thema rond techniek is bijna afgerond. Over stroomkringen , omvormers, recycleren 

en herladen, enz … kunnen we nu al heel wat vertellen. We maken zelfs onze eigen 

elektrische circuits in de klas.  

L5: Het was alweer een drukke maar leuke week. We werken aan onze spreekbeurt en 

maken een PowerPoint op de computer, heel leuk! We zijn ook bezig met de 

voorbereidingen voor de voordrachtwedstrijd, we zijn er bijna klaar voor! We blijven goed 

en veel oefenen voor Frans, de teksten worden moeilijker en langer. Wat een uitdaging. 

L6: We hebben sinds kort een nieuwe juf en een nieuw puntensysteem: Class Dojo! Het 

werkt zo: we hebben elk een monstertje en wanneer we vriendelijk, netjes,… zijn of goed 

opletten, krijgen we een punt. Onze ouders kunnen onze punten en de commentaar van juf 

zien. Nu over iets anders, we hebben ook nieuwe meubels, een nieuwe zithoek met nieuwe 

boeken, organisatie, versieringen,… Ook zijn er nieuwe regels op de speelplaats. Alles is toch 

zoooooo nieuw, maar ook zoooooo leuk! Oh, ja, we werken met nieuwe weekopdrachten 

voor wiskunde. (Marieke en Louise) 

 


