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 Kerstvakantie van maandag 21 december tot en met 

zondag 3 januari 2016 

 Vrijdag 29 januari voordrachtwedstrijd: meer 

informatie volgt!  

 

 

 

Vanaf nu kan iedereen de ouderraad vlot bereiken via: 

ouderraad@bsdevogelzang.be  

De voorzitter van de ouderraad ontvangt dan jullie mail.  

Vergeten jullie niet om steeds de naam op de verpakkingen 

van de koekjes en drankjes van jullie kinderen te zetten? Op 

die manier kan iedereen snel zijn eigen koek vinden en weten 

we van wie de papiertjes op de grond zijn!   

We wensen iedereen prettige feestdagen 
toe en de wensen voor 2016 

 

 

 

K0: Rode ballen, gele ballen, blauwe ballen door elkaar. Slingers, lintjes, 

lichtjes, onze kerstboom is bijna klaar! We schilderen een boom met 

dennentakken, we versierden kerstcakejes en gooiden ballen door de 

kerstboom.  Stappen, klappen, ik draai me om. Het jaar is bijna om! We 

wensen jullie een fijn eindejaar toe! We kijken al uit naar onze nieuwe 

vriendjes in 2016!  

      Nieuwsbrief 
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K1: Hebben jullie het ook al gezien, die mooie kerstboom in onze kleuterblok?! Wat gezellig he! We 

genieten volop van de kerstsfeer in de klas… We hebben al flink gewerkt en ook onze nieuwjaarsbrief 

is bijna af. Ssstt wij verklappen nog niets! Als leuke afsluiter voor de kerstvakantie doen we 

donderdag een kerstontbijt samen in de klas, als dat niet gezellig is! Alvast fijne feestdagen voor 

iedereen Warme groetjes, juffen en kids van K1. Fijn weekend!! 

K2 en K3: Onze kleuters hebben het jaar afgesloten met een sfeervolle kerstreceptie. We hebben 

hard gewerkt aan onze nieuwjaarsbrieven dus we kijken we nu uit naar een welverdiende 

kerstvakantie. Prettige feesten en fijn nieuwjaar!  

L1: Enkele praktische zaken voor tijdens de kerstvakantie. Probeer regelmatig te lezen, oefen de 

groepjes van 6 – 7 – 8 – 9, vergeet je turnkledij niet te wassen, rapport ondertekenen en terug 

meebrengen. Wie oude kalenders heeft met mooie foto’s mag deze meebrengen om mee te 

knutselen. We wensen jullie allemaal prettige feestdagen! Vergeet niet de nieuwjaarsbrief mooi voor 

te lezen en vooral goed uit te rusten… Tot in 2016!  

L2: De toetsen zijn voorbij, gelukkig! We kunnen nu spelen met wat de Sint ons bracht. We kijken ook 

uit naar de vakantie… niet vergeten om elke dag te lezen en vaak te oefenen met de tafelkaartjes. Let 

ook op, de 1e schooldag van 2016 gaan we zwemmen! Prettige vakantie!  

L3: In de WO les leerden we over de dieren in het park. We kennen het verschil tussen de 

pimpelmees en de koolmees. In de klas hebben we vetbolletjes gemaakt met veel graantjes en 

zaadjes erin. Als we eentje ophangen in onze tuin of op het terras aan de waslijn, dakgoot of in een 

boom kunnen we de vogeltjes van dichtbij bestuderen en bewonderen. Fijne feestdagen en een 

prettige kerstvakantie!  

L4: Nu onze sint terug naar Spanje is, vliegen we er terug in! Onze 1e toetsenperiode me een rooster! 

Da betekent dagelijks  oefeningen maken om de toetsen voor te bereiden. Voor sommigen is dat een 

moeilijke opdracht. Volhouden, want wat is er leuker dan met een goed rapport aan de kerstvakantie 

te beginnen!  

L5: De toetsenperiode is afgelopen… Tijd om even te ontspannen. Eerst bekeken we nog de 

resultaten van de toetsen en overliepen we de meest gemaakte foutjes. Op dinsdag kroonden we 

onszelf tot echte keukenprinsen en – prinsessen. We maakten heerlijke Bruchetta broodjes en verse 

pizza. Een recept juiste lezen en uitvoeren is dus echt niet zo moeilijk. Het heeft ons mega gesmaakt. 

Op donderdag maakten we popcorn om te verkopen op de kerstmarkt. 

L6: De toetsen zijn net voorbij,  het waren 2 zware weken. Maar de laatste week was het een leuke 

week we hebben leuke activiteiten gedaan zoals: nieuwjaarsbrieven geschreven, er is een schrijver 

geweest, geknutseld met het 4de leerjaar, bloemstukjes gemaakt,  een ontbijt en een film gekeken. 

Na de vakantie nog 1 week school en dan gaan we eindelijk op bosklas. GRTJ: Tano, Lanay en Jossef. 

 


