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 Vrijdag 29 januari voordrachtwedstrijd  

 Krokusvakantie van maandag 8 tot en met vrijdag 12 

februari (Betaalde opvang voorzien) 

 Vrijdag 26 februari: QUIZ 

 Vrijdag 4 maart: Facultatieve verlofdag (Betaalde 

opvang voorzien) 

 Woensdag 9 maart: pedagogische studiedag (Betaalde 

opvang voorzien) 

 

 

 

 

Dankzij de vrije verkoop van onze schoolkrant op de 

kerstmarkt konden we  419.39 euro schenken aan Artsen 

zonder grenzen via Music for Life. Bedankt aan iedereen die 

hieraan meegeholpen heeft!  

 

Op 26 februari gaat onze jaarlijkse QUIZ opnieuw door. We  

strijden in groepjes van 4 voor de felbegeerde overwinning!  

Meer info ontvangen jullie binnenkort per brief, maar hou deze 

datum zeker vrij!!!   

 

 

 

K0: Onze nieuw instappertjes Andreas, Isaak, Marthe, Moma, Nona en Jente zijn het 

al goed gewoon in ons klasje. Rood, geel, groen en blauw, Jules tovert de kleurtjes uit 

zijn mouw. We experimenteren met de hoofdkleuren, mengen verf met onze handjes 

en stempelen met een rol op zwart papier. Boekjes rond “kleuren” zijn steeds 

welkom!  

      Nieuwsbrief 
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K1: Ons lichaam kriebelt van kop tot teen…”Billen/ buikje/ benen, knieën/ voeten/ tenen, vingertjes 

en handen, lippen tong en tanden  “ . En nee hoor, geen tandjes om te bijten, maar om flink te 

poetsen! Dit was heel leuk samen in de klas! Ook leerden we netjes onze handen wassen. We 

mochten ook schilderen met een tandenborstel, gek hé!  Onze “overstappertjes” doen het heel flink 

in de Rikkieklas. Opgelet mama en papa, alles graag blijven naamtekenen. Koek, drank, kledij… zo 

worden misverstanden vermeden. Bedankt!  

K2: Onze 14-daagse van Hopsabees is alweer voorbij! Alle kleuters hebben hun best gedaan tijdens 

de verschillende opdrachten zodat we veel Hopsabees stickers hebben uitgedeeld. De 

opdrachtkaarten zijn reeds verstuurd en nu wachten we op een prijsje! Ons volgende thema ‘Max en 

de toverstenen’ zal maandag van start gaan, begin maar alvast stenen te verzamelen!  

K3: Rarara, waarover gaat ons thema? Hé juf, dit rijmt, zeggen de kleuters dan. Dus daarom: een 

rijmpje voor jullie! Ik heb mijn raket, in de klas gezet. Een druk op de knop en we stijgen op. 

Momentje maan… ik kom er aan. En ben ik eenmaal boven op de maan, dan doe ik voor jou alle 

sterren aan. Raad je het goed en wil je iets gezond, ga dan bij meneer Eggermont.  

L1: Denken jullie nog eens aan onze oproep voor de muzische dag? We leren ook de klok lezen: de 

analoge (met wijzers) en de digitale klok. Laat de kinderen thuis ook eens oefenen. Vraag regelmatig 

eens hoe laat het is. Blijf ook elke dag luid lezen en oefen de groepjes tot en met 10. Dit is zeer 

belangrijk om de basisleerstof te automatiseren. Op maandag gaat een deel van L1B naar het 

medisch onderzoek. In de namiddag gaan we zwemmen!   

L2: De tafel van 2, de tafel van 10, de tafel van 5, de tafel van 4, de tafel van 3. Wauw ! Wat gaat het 

snel in het tweede leerjaar. Het is dan ook superbelangrijk om ELKE dag de tafels goed te oefenen 

(dus ook op woensdag  en in het weekend). Vanaf maandag starten we met een dagelijkse tafeltoets. 

Elke dag krijgen we 10 oefeningen van de tafels (x en : door elkaar). Die toets gaat elke dag mee naar 

huis, zodat mama en papa goed kunnen opvolgen hoe vlot het al gaat. Belangrijk is wel om de toets 

de volgende dag terug mee te nemen naar school 😉. Dus. .. Elke dag flink oefenen is de boodschap. 

Zo word je beslist een heuse tafelkampioen. 

L3: Maandag gingen we naar Studio Skoop een film bekijken: “De nieuwe wildernis”. Een film over 

een natuurgebied, de Oostvaardersplassen, nabij Amsterdam. We zagen het leven van veel dieren de 

vier seizoenen rond: eten en gegeten worden, nieuw leven door geboortes, sterven, … . In de klas 

werken we volop aan de nabespreking. Ook zullen binnenkort enkele groepswerken te zien zijn 

daaromtrent. Het was ook leuk te zien hoe de film gemaakt werd, dit bekeken we op YouTube.  

L4: Wat stond er in dit nieuwe jaar al op het programma in het 4de leerjaar ?We leren rekenen met 

kommagetallen. Niet makkelijk, hoor. Ook gingen we kijken naar de prachtige natuurfilm ‘De nieuwe 

wildernis’ in Studio Skoop. We volgden heel wat dieren in hun strijd om te (over)leven tijdens de 4 

seizoenen.  Bij ons is januari = gedichtenmaand. We zullen een gedicht vanbuiten leren en dit 

expressief leren voordragen.  We hebben 2016 dus ingezet met boeiende activiteiten.  

L5 en L6: De kinderen van de 3e graad beleefden  de tijd van hun leven op avonturenklassen in 

Durbuy. Neem zeker eens een kijkje op http://bsdevogelzang.blogspot.be/ voor meer info!  

http://bsdevogelzang.blogspot.be/

