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 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 op 

uitnodiging lager en kleuter 

 Paasvakantie van maandag  tot en met zondag 19 april. 

(Betaalde opvang voorzien op school)  

 

 

 
 

Op zaterdag 30 mei organiseren 
we opnieuw  onze jaarlijkse 
opendeurdag… Houden jullie die 
dag reeds vrij???? 

 
 

 

K0: Ons thema “Wat ben ik al groot” loopt vlotjes: we werken rond zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid. Daarom vragen we nogmaals om je peuter gemakkelijke kledij 

aan te trekken. Geen body’s, ook een praktische jas zodat jullie kinderen zelf hun jas 

kunnen aantrekken. Bedankt voor jullie medewerking! Denken jullie nog eens aan het 

materiaal voor onze ontdekdozen? 

K1: Joepiiiiie, wat was het fijn op de kinderboerderij. We mochten verschillende dieren aaien, helpen 

in de hokjes van de dieren, we zagen zelfs een dik zwijn in de modder. Als afsluiter kregen we nog 

een koek en een chocolademelk, wat was dat lekker!  Als echte boeren en boerinnen keerden we 

terug naar school.  

K2: We werkten de voorbije weken rond het thema: “De dieren”. Elke kleuter had veel te vertellen! 

We schilderden, kleurden, maakten groepswerken en nog veel meer. De raadselspelletjes met het 

beschrijven van een dier of het maken van de juiste geluiden/bewegingen hadden het meeste 
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succes. Raden doen we graag!  

K3: In het teken van ons thema gingen wij op donderdag naar het verkeerslicht. We leerden daar hoe 

we veilig kunnen oversteken. De kleuters mochten ook vrij ervaringen vertellen rond het 

verkeerslicht. Onderweg hadden we aandacht voor de verschillende soorten voertuigen, de 

verkeersborden en stapten we netjes op de stoep zoals dat hoort in het verkeer!  

L1: Vanaf maandag 9 maart beginnen we met ons nieuwe thema: “De lente”. De kinderen mogen een 

voorjaarsbloem met bol in een bloempotje meebrengen (sneeuwklokje, krokus, …). Dit is geen 

verplichting, maar wel leuk om in de klas over de bloemen allerlei zaken te leren. Breng ook een 

kleine schoendoos mee. We knutselen een paasmandje. Deze schoendoos moet iedereen wel 

meebrengen.  

L2: Wij  zijn  goed  op  weg  om  heuse  tafelkampioenen  te  worden.  Deze  week  leerden  we de  

tafel  van  9.  Wist  je  dat  we  hiervoor  twee  trucjes  leerden? Nog  één  tafel  te  gaan...  Elke  dag  

de  tafels  oefenen  (ook  op  woensdag  en  in het  weekend)  blijft  de  opdracht. Dagelijks  maken  

we  ook  een  tafeltoets.  Mogen  we  nog  eens  vragen  aan  de  ouders om  deze  elke  dag  te  

ondertekenen?  Om  te  knutselen  zijn  we  nog  op  zoek  naar  volgend  materiaal  :  oude  CD's,  

lege chipskokers,  gekleurde  knopen,  restjes  wol,  kleine  terracotta  bloempotjes,  ...   Wie  dit  

liggen  heeft,  mag  dit meebrengen  naar  de  klas.  Alvast  bedankt.      

L3: Kunst, kunst, kunst… Af en toe komt dat aan bod in onze klas tijdens de knutsellessen. Zo hebben 

we al over Picasso geleerd en over Kandinsky. We hebben bomen gemaakt zoals de Russische 

kunstenaar dat deed. We konden kiezen om dit in groep of individueel te doen. Ook Picasso’s 

gezichten waren leuk om zelf te tekenen, de neus en ogen moesten niet op dezelfde plaats staan. Kijk 

maar eens in onze gang naar de resultaten.  

L4: De vierdeklassers deden wat wiskundetoetsjes want (bijna) alle nieuwe leerstof is nu gegeven. 

Iedereen is al druk bezig met de voorbereidingen voor de spreekbeurt. Er wordt info opgezocht in 

boeken, websites en gerangschikt per item van het schema. Boeiend werk! De juffen begeleiden 

goed de timing zodat iedereen tijdig klaar is om na de paasvakantie de spreekbeurt te geven.  

L5: We hebben nu al een paar toetsen gemaakt zoals: getallenkennis, Frans, taalbeschouwing en 

hoofdrekenen. Alle kleuters waren gemotiveerd bij het piratenspel. De kinderen van het 5e leerjaar 

moesten een opdracht verzinnen. De opdrachten werden dan uitgevoerd door de kinderen van de 2e 

en 3e  kleuterklas. De leerlingen van het 5e leerjaar die geen opdracht wilden uitvinden, mochten de 

kleuters begeleiden. (Talitha en Jade)   

L6: We hebben twee erg drukke weken achter de rug. Vorige week zijn we naar een toneelstuk gaan 

kijken in de Kopergietery: Pigeon. Het was heel speciaal, er speelden ook mensen mee die uit 

Schotland kwamen. We zijn naar het KTA Groenkouter geweest. Daar mochten we verschillende 

lessen volgen: hout, mechanica en elektriciteit. Bij hout hebben we zelf een auto gemaakt. 

Donderdag gingen we naar de Voskenslaan. Daar maakten we kennis met de gang van zaken op een 

middelbare school. Veranderen van klaslokaal en leerkracht,... We kregen een les ICT, Latijn, Engels, 

techniek en natuurwetenschappen. Deze week gingen we naar de beroepenbeurs. Daar waren 

verschillende scholen aanwezig met een technische- of beroepsrichting. We mochten met de auto 

rijden, op een moto zitten, kaarsenhouders maken, pannenkoeken bakken,... We gingen zelfs langs 

bij de afdeling visagie en lieten ons mooi maken. Het was een interessante week! (Jitske en Ilayda 6A 

)  


