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 Van maandag 16 tot en met zondag 22 februari: 

Krokusvakantie (betaalde opvang voorzien op school)  

 Woensdag 11 maart pedagogische studiedag (betaalde 

opvang voorzien op school) 

 Vrijdag 20 maart facultatieve verlofdag (betaalde 

opvang voorzien op school) 

 Donderdag 26 maart: Rapport 3 + oudercontact lager 

en kleuter (op uitnodiging) 

 

 

 

 
De Voordrachtwedstrijd 

Op onze school houden we elk jaar een voordrachtwedstrijd. Daar mag het 5de en 6de aan deelnemen. 

De leerlingen maakten elk een eigen keuze welk gedicht ze wilden voordragen. Ze werden gedurende 

twee weken intensief voorbereid in de klas.  Maar er kwam ook een professionele dichter  naar onze 

school. Ze gaf de deelnemers tips rond voordragen.  Bovendien maakten alle leerlingen van het 5de 

en 6de leerjaar een kunstwerk over hun gedicht. Er werden een aantal mooie exemplaren 

vervaardigd. Op de wedstrijd werd er een heuse tentoonstelling gehouden. 

Een dikke proficiat voor de deelnemers is zeker op zijn plaats.  Maar ook het publiek was geweldig. 

De jury had het heel moeilijk met kiezen. Er was dus veel jong talent aanwezig met een hoog niveau.

  “Het was geweldig!”, luidde de commentaar. De winnaars waren Jarne(6a)op nummer één. 

Op nummer twee staat dan weer Lena(6b). En op nummer drie Tano(5b).  Verder was iedereen met 

glans geslaagd.  We kijken alvast uit naar volgend jaar!  U ook? 

(Auteurs: Thorsten/5b, Jarne/6a en Kobe/6b) 

 

 

We hebben op school ondertussen alweer een mooie verzameling 

verloren voorwerpen. Deze kunnen jullie steeds bekijken in de 

overdekte kleuterspeelzaal. Na de vakantie voorzien we een extra 

moment om alles aan de juiste mensen terug te bezorgen!  

      Nieuwsbrief 
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K0: ’t Is carnaval! We hebben onze feesthoed op. We stappen mee in de grote stoet… 

We kijken naar de gekke clown, hij heeft een rode neus en voeten als een reus… We 

hebben veel plezier! Aan iedereen een fijne vakantie!  

K1: Ballonen en slingers, het feest kan beginnen. We waren allemaal gekke clowntjes en smulden van 

al dat lekkers. Bedankt aan alle lieve papa’s en mama’s. Als verrassing kwam clowntje Tyno op 

bezoek. Wat was dat reuzefijn, samen mochten we gekke clowntjes zijn. Fijne vakantie!  

K2 + K3: Op donderdag hadden we een afspraak met de piraten van het 5e leerjaar. We deden een 

spectaculaire piratenzoektocht met allerlei piratenspelletjes. Als afsluiter hadden we lekkere 

piratenbootjes met piratenrum die we als echte piraten in de piratenkroeg hebben verorberd.  

L1: Tijdens de vakantie regelmatig lezen en de groepjes oefenen tot en met 10. Vul ook de reserve 

van de stabilobuisjes aan van de vulpen. Vergeet de turnkledij niet te wassen en na de vakantie terug 

mee te geven! We hadden veel plezier op het carnavalsfeest, we hebben al ons materiaal terug mee 

naar huis. Bedankt voor de betrokkenheid in verband met onze thema’s.  

L2: Wat vliegt de tijd! De vakantie staat weer voor de deur. Dat zal een deugddoende vakantie zijn na 

al dat harde werken.  We krijgen ondertussen elke dag een tafeltoets. Dit betekent, blijf ook de tafels 

oefenen in de vakantie! Zorg ervoor dat de tafeltoetsen elke dag ondertekend worden. Ook het lezen 

is belangrijk, lees dus zeker ook in de vakantie! Op vrijdag is het carnaval, dat wordt een gekke boel! 

Een leuke afsluiter net voor de vakantie! 

L3: Van maandag tot woensdag waren er heel veel toetsen in het 3e leerjaar. In de namiddag 

mochten we knutselen. Onze gekke snoeten hangen in de gang. Morgen gaan we naar het 

Gravensteen. We bouwen ook zelf een kasteel aan de hand van een stappenplan. Prachtige 

resultaten!!! In de krokusvakantie zullen veel kinderen spelen op hun kamertje met hun kasteel.  

L4: Vorige week kregen we de auteur Luc Embrechts op bezoek. Hij vertelde ons hoe een boek tot 

stand komt. Interessant hoor ! ’s Middags ging de 2e G naar de bioscoop. We zagen er een boeiende 

film over het leven van verschillende diersoorten. Ook in L4 deden we een gedichtenwedstrijd. 

Jongens,  wat een talent ! Dat wordt spannend volgend jaar ! Top 3 van L4B : Silke – Arwen – Blixa.                 

Top 3 van L4A : maar liefst 9 kinderen haalde de top 3. Proficiat hoor ! Cleo, Marie, Paulien, France, 

Aroen, Eppo, Sainabou, Faith en Pierre.  Prettige krokusvakantie iedereen ! 

L5: Het was een drukke maar leuke periode. We maakten de LVS toetsen voor wiskunde en taal, 

zwoegen! De piratendag met het 2e en 3e kleuterklasje was fantastisch. Nog meer van dat!  

L6: Deze week zijn we volop begonnen aan projectwerking. We werkten in groepjes aan een 

spreekbeurt rond het menselijk lichaam.  We vinden het soms raar hoe ons lichaam in elkaar zit. 

Vandaag was het carnaval.  Ons thema was ‘ een omgekeerde dag’. Dus de jongens kwamen als een 

meisje, en de meisjes kwamen als een jongen verkleed naar school.   Na de vakantie gaan we een 

aantal keren op uitstap!  We bezoeken een aantal middelbare scholen, de beroepenbeurs en we 

gaan naar een toneelvoorstelling.  Maar eerst is het alweer vakantie!!!!!!!!! Voor iedereen een 

prettige vakantie toegewenst!!!!! ( Kobe en Kilian ) 


