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 Vrijdag 1 mei: geen school (geen opvang voorzien)  

 Donderdag 14 en vrijdag 15 mei geen school ( geen 

opvang voorzien) 

 Maandag 25 mei geen school (geen opvang voorzien) 

 Zaterdag 30 mei OPENDEURDAG 

 

 

 

Onze muzische dag van 21 april 2015 was een groot succes!  De leerlingen 
konden terug hun talenten zegevieren in de vele workshops die werden 
georganiseerd.  De helpende handen van enkele gemotiveerde ouders 

maakten het compleet.  Langs deze weg willen de leerlingen en het 
leerkrachtenteam deze ouders in de bloemetjes zetten.  Bedankt voor de 

toffe en leerrijke activiteiten! U kan de sfeer opsnuiven via de foto’s op de 
website. 

 

 

 

K0: Welkom aan Camila, Cyriel, Zaza, Kaan en Berat. We toverden met verf voor onze 

lieve mama, rarara wat zal het zijn? Wist je dat onze klaspop Jules 3 nieuwe vriendjes 

heeft? “Blupje, blapje en bloepje”.   Dat zijn visjes en die kunnen dus heel goed 

zwemmen! Prentenboekjes rond het thema “vissen” zijn steeds welkom.  

K1: Na 2 weken rusten zijn onze batterijen opnieuw helemaal opgeladen. Tijd om er stevig in te 

vliegen! We zijn volop bezig met het cadeautje voor mama. Shttttt… we zeggen nog niks. We hebben 

opnieuw studenten in onze klas. Ze zijn ondertussen begonnen  met het thema papier en karton.  

K2: De kleuters hebben deze week al veel kunnen vertellen over mama, papa en hun familie. 

Momenteel zijn we hard aan het werk. Onze mama willen we verrassen, het cadeau blijft nog 

eventjes geheim. 

K3: We hebben deze week letter “M” leren kennen. Je kan er veel woordjes mee maken (molen, 

mama, … ). We hebben nu ook een handtassenwinkel in de klas waar de kleuters rollenspellen 

kunnen spelen rond kopen/verkopen. De muzische dag was ook deze keer een groot succes. Het 

mooie weer maakte de wandeling extra leuk. Het was fijn om bij elke juf in de klas een andere 

activiteit te doen!  

L1: De kinderen mogen nog reclamefolders in verband met voeding meebrengen naar de klas. We 

      Nieuwsbrief 
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werken aan een heel leuk geschenkje voor moederdag, nog niks verklappen!  Een dikke proficiat aan 

alle kinderen. We kunnen de plus  en min oefeningen met brug al heel goed! Vanaf nu oefenen we de 

leerstof verder in. Blijf elke dag hardop lezen en vertel over de verhaaltjes.  

L2: Wat  hebben  we  genoten  van  de  paasvakantie! Het  heerlijke  weertje  zorgde  ervoor  dat  we 

heel  veel  buiten  konden  spelen.  Onze  batterijen  zijn  dus  terug  volledig  opgeladen  voor  de 

laatste  maanden  in  het  tweede  leerjaar.  Alle  nieuwe  leerstof  is  reeds  gegeven.  In  de  klas  

herhalen en  oefenen  we  dit  nog  goed.  Er  zijn  ook  al  enkele  heuse  tafelkampioenen.  Een  grote  

pluim voor  hen!!! Anderen  moeten  nu  echt  wel  een  tandje  bijsteken,  zodat  ook  zij  alle  tafels 

goed  onder  de  knie  hebben.  Blijven  oefenen  dus  ...  elke  dag! Binnenkort  beginnen  we  aan  de  

voorbereiding  van  de  opendeurdag.  Het  worden  nog  drukke maanden.    

L3: In WO werken we nu 3 weken aan een bouwproject. Bedankt om zoveel materiaal mee te geven. 

Binnenkort bezoeken we ook de werf van de nieuwe school, we kijken er naar uit! Tijdens de 

knutsellessen zorgen we voor een tof moederdag geschenkje en zijn we al aan de slag gegaan voor 

onze opendeurdag. Ook staat er een nieuwe juf in L3A. Een oude bekende.  Juf Inge is jammer 

genoeg ziek,  maar juf Sofie neemt nu de klas over. Ze werd warm onthaald. We maken er een toffe 

tijd van.  

L4: In het vierde leerjaar hebben we 2 boeiende ‘dieren’ - weken achter de rug.  Alle leerlingen gaven 

een spreekbeurt over een dier. De kinderen en zelfs de juffen leerden heel veel bij. De meeste 

vierdeklassers zetten hun beste beentje voor om boeiend te vertellen, mooie documentatie mee te 

brengen en soms zelfs een levend dier. Dankzij Marc, de klusjesman en valkenier bewonderden we 

een slechtvalk en een kerkuil. Bedankt Marc. In wiskunde en taal zijn we al volop de leerstof aan het 

herhalen .  Af en toe kunnen we ons uitleven op een zeer geslaagde muzische dag, in de 

knutsellessen en binnenkort in de voorbereiding van de opendeurdag.  

L5: De proeftuin van de school begint vorm te krijgen. De eerste groenten en kruiden zijn gezaaid en 

geplant. Tijdens de MUVO dag hebben  groepen een kweekbak geweven, verse compost gezeefd en 

een serre gebouwd.  Voor de kleutertjes zijn er kijk- en voelgaten in de omheining.  Zo kunnen ook zij 

steeds genieten van de proeftuin. We zijn benieuwd naar de eerste, lekkere resultaten. 

L6: Net voor de vakantie hebben we in het zesde een filmnamiddag gehouden. We keken naar ‘The 

Hunger Games’. De sportdag was ook superleuk! Er waren heel wat verschillende dingen te doen. Ik 

denk dat iedereen zin gekregen heeft om na de eerste les verder te gaan in een van de sporten. We 

vonden de airtrek ook allemaal heel leuk. We mochten zelfs salto’s doen! We hebben ook gedanst 

met de hele school samen. Dinsdag 21 april was het muzische dag met als thema ‘Rok en rol’. We 

hebben allemaal activiteiten gedaan met de ouders en de juffen/meesters. Donderdag zijn we 

begonnen met de presentaties van ons project over het menselijk lichaam. Heel interessant! (Henri 

en Jarne) 

TIP: Een aantal weken geleden hielden we een projectvoorstelling (= soort spreekbeurt in groep) 

rond het menselijk lichaam.  We bereidden onze project uit met de soorten gassen.  We lieten een 

aantal ballonnen, gevuld met helium, op.  We hingen er briefjes aan met ons  adres en een beetje 

uitleg.  Wonder boven wonder hebben ze onze ballon teruggevonden.  Hij is geland aan de kust van 

Hainneville.  Dit Franse dorpje ligt 405 km van Gent verwijderd.  We waren heel blij met het Franse 

briefje van Séverine en Jean-Jacques. Nadat we in de klas het briefje hadden vertaald, kwamen we te 

weten dat ze de ballon gevonden hadden op een wandeling met hun twee honden.  Bij hun briefje 
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hadden ze ook een foto van de honden met Séverine gestoken.  Deze week schrijven we een Frans 

briefje terug om hen te bedanken.  Kobe, Kilian en Rune (L6b) 


