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 Paasvakantie van maandag  tot en met zondag 19 april. 

(Betaalde opvang voorzien op school)  

 Donderdag 2 april: sportdag!!! Gelieve de kinderen 

vanaf 8u aan sporthal Rozenbroeken af te zetten en 

om 15u30 opnieuw op te halen!  

 Dinsdag 21 april: muzische dag op onze school!  

 Vrijdag 1 mei: geen school (geen opvang voorzien)  

 

 
 

 

OPROEP! 

Tijdens de muzische dag (21/04/2015) krijgen we heel wat hulp van 
onze ouders. Sommigen onder hen zullen met kosteloos materiaal 

werken.  Graag willen we een oproep plaatsen om restjes wol, 
knuffels,  kussenvulling en oude fietsbanden te verzamelen.  U 

kan deze materialen meegeven aan uw kind. Alvast bedankt voor 
de medewerking! 

 
 
 

We zitten binnenkort samen met mensen van de politie om te kijken hoe we 
de verkeerssituatie in de buurt van onze school veiliger kunnen maken. We 

willen nogmaals, in het belang van alle kinderen – ouders – personeel, 
benadrukken om de regelgeving te respecteren! De opritten van onze 

buren zijn GEEN parkeerplaatsen, ook niet als dit maar voor heel even is.   

In naam van alle kinderen alvast bedankt om mee met ons voor een veilige 

situatie in de buurt van onze school te zorgen! 

 

      Nieuwsbrief 
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K0: We zijn gestart met ons thema “Jules en de paashaas”. Met onze vriendjes 

stempelden we een kip. Een eitje breken, wat melk en suiker toevoegen, een broodje 

in doppen… we maakten lekkere wentelteefjes! Wie nog leuke boekjes heeft over 

ons thema, ze zijn steeds welkom! 

K1: Vorige week hebben we nog gezwoegd als echte boeren! We maakten met zoutdeeg vuile roze 

varkentjes, schilderden zelf een schaap en maakten lekkere pannenkoeken.  Nu laten we het 

boerenleven even achter ons en maken plaats voor Rikki en Mia de kip!  

K2: Ons bouwproject was een groot succes. We hebben een bezoek gebracht aan de werf en onze 

klassen werden een heuse “bouwwerf”. Foto’s kunnen jullie bekijken op onze website. Er volgen nog 

2 spannende en drukke weken met een toneel, de sportdag, een ontbijt, een paaszoektocht en nog 

veel meer!  

K3: We willen jullie bedanken voor het meegebrachte materiaal. We hebben er al van alles mee 

gedaan: winkelspel, waarneming, de klas versierd, telspelletjes, … . Ondertussen zijn we bezig met 

onze paasmandjes omdat we gehoord hebben dat de paashaas eventueel wel zou kunnen komen!  

L1: Op woensdag was er  toneel op onze school. Het was echt heel boeiend! Op donderdag krijgen 

we ons rapport… we zetten nu de eindsprint in! Na de paasvakantie starten we het thema gezonde 

voeding, hou alle reclameblaadjes bij van de supermarkt en de voeding.  

L2: Ook de laatste tafel hebben we ondertussen geleerd in het tweede leerjaar. Nu kunnen we 

onszelf dus echte tafelkampioenen noemen. Na de paasvakantie is er een muzische dag in het thema 

‘Ro(c)k en roll’. Graag vragen wij aan de ouders of er kosteloos materiaal kan meegegeven worden 

aan de kinderen. Wij denken aan keukenrollen, kroonkurken, dopjes van flessen… alles is welkom! 

Blijven oefenen in de paasvakantie is de boodschap! Zowel de tafels blijven oefenen als het lezen. 

L3: In de WO-les leren we kaartlezen. Wie denkt nog dat meisjes geen plannen kunnen lezen? Mis! 

Kaarten van onze gemeente of een plattegrond van een vakantiepark, we kunnen alles aan! In de 

lessen cijferen leren we nu ook de staartdeling. Moeilijk! We blijven oefenen. Volgende vrijdag 

organiseren we een paasontbijt in onze klas. Een leuke afsluiter voor de paasvakantie!  

L4: Vandaag krijgen we ons 3e rapport. Iedereen is benieuwd! We kregen veel nieuwe leerstof na de 

kerstvakantie dus… Na de vakantie beginnen we aan de spreekbeurten. De teksten zijn bijna 

afgewerkt, we zoeken nu volop documentatie en oefenen al op de presentatie. Geniet van de 

vakantie!  

L5: De sportdag komt er bijna aan! Het 6e leerjaar heeft een leuk dansje voor ons in elkaar gestoken. 

Eerst hebben ze het ons aangeleerd en nu mogen we tijdens de speeltijd af en toe nog eens oefenen. 

Op de sportdag gaan we allerlei sporten beoefenen zoals karaté, dansen, basket, tai-kwando, … . 

(Ceren en Janne)  

L6: We werkten in de projectwerking rond het  menselijke lichaam. In groep moesten we een 

spreekbeurt maken van de volgende onderdelen:  het oor, het skelet, de spijsvertering, het oog, de 

bloedsomloop en de ademhaling.  We leerden veel bij van elkaar bij. We hebben vorige week een 

nieuwe dansje geleerd om op de sportdag met de gehele school te dansen.  Wij (L6a en L6b) leren dit 

nu aan alle andere kinderen.  We hebben kippen geknutseld in het thema Pasen. En we knutselden 

met uitgeblazen eieren. Woensdag was het netbaltornooi. Alleen  het 5de en 6de leerjaar mocht 

meedoen.  We moesten tegen andere scholen spelen.  Hebben we gewonnen? (Natuurlijk want de 

wereld lag aan ons voeten! (Dzhenk en Harman)  


