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 Vrijdag 13 februari: Carnaval op school 

 Van maandag 16 tot en met zondag 22 februari: 

Krokusvakantie (betaalde opvang voorzien op school)  

 

 

 

 

De kinderen houden zich heel goed aan de nieuwe 

afspraken voor onze toiletten… Ze zitten mooi op 

schema om volgende week een extra speeltijd te 

verdienen!!! Proficiat en doe zo verder   

UPDATE BOUWWERKEN: 

Er zal vanaf vandaag op onze website regelmatig  

een update (foto) komen van de stand van zaken.  

We bekijken of we deze foto’s in een video kunnen  

verwerken, zodat geïnteresseerden de werken vlot  

kunnen volgen!  

 

 

 

 

K0: Toeter de toet… hier ben ik al, ik speel muziek, ’t is carnaval! Jules heeft 

een feesthoed en rode neus. We schilderden met knikkers onze mooie 

feesthoed, experimenteerden in de confettibak en zochten carnavalspullen in 

de slingerbak. Prentenboeken rond ons thema zijn steeds welkom. Volgende 

week verwachten we 2 nieuwe vriendjes… Amélia en Lena. 

K1: Deze week waren er heel wat zieke kindjes, niet enkel thuis maar ook in onze klas. We 

verkleedden ons in dokters, leerden elkaar verzorgen en maakten zelf een gipsverband. Nu 

nog wachten op het bezoek van de verpleegster… spannend!  

 

      Nieuwsbrief 
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K2: De kleuters kregen voor hun inspanningen een fruitdoosje van Hopsabees… Een dikke 

bravo! Het thema piraten vinden de kleuters heel leuk. De volgende weken zullen we 

proberen een echte piraat te worden. We kregen al veel boekjes en spullen over het thema! 

K3: Sinds deze week leren wij samen met de 2e kleuterklas over het thema “Piraten”! Een 

piraat nemen we daarbij speciaal onder de loep: Woeste Willem! Een ouder zeerover op 

pensioen. Verder leren we ook hoe een echt piratenschip eruit ziet en ontdekken we 

bijvoorbeeld wat een kraaiennest is. Ook mogen we in de piratenhoek spelen met 

verschillende attributen die ons een echte piraat maken. We hebben een schatkaart, een 

kompas, een vlag met doodskop op en echte piratenkledij. Op donderdag 12 februari vieren 

we samen met de 2e kleuterklas een echt piratenfeest, dat wordt tof! PS: Wie thuis nog 

spulletjes heeft over piraten… in onze schatkist is er nog wat plaats!  

L1: Volgende week maandag gaat de carnavalwinkel open in de klas. De kinderen mogen hun 

verkleedkostuum (met kleerhanger)  en alle andere zaken in verband met carnaval 

meebrengen. Kan er ons iemand helpen aan een kledingrekje voor in de klas? Niet vergeten : 

maandag 2 februari gaan we zwemmen en op maandag 9 februari gaan een aantal kinderen 

uit L1 op medisch onderzoek (deze kinderen krijgen nog een bericht in de agenda). 

L2: Het gaat goed vooruit in het 2e leerjaar. We leerden al de tafel van 2, 3, 4, 5, 6 en 10. 

Dagelijks oefenen (dus ook oefenen op woensdag en in het weekend  ) is en blijft de 

opdracht! Alleen zo zijn we in staat om heuse tafelkampioenen te worden. Elke week kijken 

we uit naar vrijdagnamiddag. Dan komen enkele leesmoeders met ons lezen (… want ook 

lezen is en blijft belangrijk in het 2e leerjaar!). Sinds kort zijn we ook gestart met hoekenwerk 

op vrijdagnamiddag. Hier oefenen we op een speelse en leuke manier de leerstof nog eens 

in! Een prima afsluiter van de week!  

L3: In de klas lezen we gedichten, werken we rond gedichten en op vrijdag zullen we ze 

voordragen voor elkaar. We maken ook een schimmenspel rond een gedicht van Annie MG 

Schmidt. Dit alles staat in het teken van “gedichtendag”!  

L4: In het 4e leerjaar verdiepen we ons momenteel in het ontstaan van België, het vorstenhuis, de 

oorlogen, … Boeiend maar niet makkelijk. We woonden de generale repetitie van de 

voordrachtwedstrijd bij. De kinderen leerden er heel wat uit voor onze eigen gedichtenweek. De 

“elektro – doe – dag” was een toffe activiteit. Zes papa’s en 1 mama kwamen ons helpen. Kijk zeker 

eens naar de foto’s op onze website.  

L5: Yes, het is bijna zover… nog een paar uurtjes en het is voordrachtwedstrijd. We hebben 

al veel geoefend en onze knutselwerkjes zijn ook klaar. We wensen alle leerlingen van het 5e 

en 6e leerjaar veel succes! Maandag komt er ook een schrijver op bezoek in onze klas. 

L6: We zijn vorige week dinsdag voor de eerste keer naar een middelbare school geweest: 

het KA Gentbrugge. We hebben 4 vakken gevolgd: labo, Latijn, techniek en Engels. In het 

labo hebben we haargel gemaakt, dat was heel leuk. In techniek maakten we een kleine 

motor. Nu iets anders, vanavond is het zover, we houden onze jaarlijkse 

voordrachtwedstrijd! Er zijn veel kandidaten. We kijken er naar uit, veel succes (voor wie 

meedoet)! Tijl en Ismaïl 


