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 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) 

 

 

 

Vorige vrijdag organiseerden we voor de derde keer een voordrachtwedstrijd voor de 

leerlingen van de derde graad.  Het publiek was talrijk aanwezig om de drieëntwintig 

kandidaten een hart onder de riem te steken.  Alle leerlingen gaven het beste van 

zichzelf op het podium.  De jury vond de voordrachten van een hoogstaand niveau.  

Het was dan ook zeer moeilijk om een top 3 te kiezen.  

Na lang overleggen kozen ze voor Blixa (L5) op de derde plaats, Siebe (L5) op de tweede 

plaats. Tano (L6) veroverde de eerste plaats.  We willen alle kandidaten een dikke pluim 

geven. Ze deden het één voor één fantastisch. Het was een heel toffe en gezellige avond 

 

Vanaf deze week is de facebookpagina van onze ouderraad online! Je kan ze vinden 

door te zoeken op de naam van onze school. 

Heel wat kinderen vergeten de laatste tijd hun zwemmateriaal. Om de kinderen  

geen leuke en leerrijke les te moeten ontzeggen, doen we een oproep voor extra  

zwemkledij. Wie nog zwembroeken of badpakken heeft liggen die hij kan missen, 

kan deze steeds afgeven op school.  

De laatste weken hadden we heel veel rondleiding met geïnteresseerde ouders die 

een eerste school zoeken voor hun kind. Ze vertelden dat ze positieve signalen 

opvingen van de huidige ouders en kinderen! Bedankt daarvoor    

 

 

      Nieuwsbrief 
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K0: We spelen muziek, experimenteren met serpentines en confetti en 

knutselden een echt “bumba” kostuum in elkaar en zijn klaar voor de 

grote stoet… ’t Is carnaval! We hebben er ook een nieuw vriendje bij, 

welkom Emma! Aan iedereen een fijne krokusvakantie en we zien jullie 

uitgerust terug!    

K1: Deze week verwelkomen we 2 nieuwe vriendjes, Arun en Bryan! Gekke bekken trekken, 

rode neus, krullend haar, … rarara wie is er daar? Spelen met confetti, ons verkleden  in de 

klas, dansen op muziek… Wij zitten al volop in de carnavalsfeer.  Na de vakantie zullen we 

heel wat moeten proeven en smullen, want dan leren we over de bakker. Alvast een 

deugddoende vakantie!  

K2: De voorbije drie weken hebben we gewerkt rond het boek ‘Max en de toverstenen’. Dat 

was voor de kleuters een hele leuke ervaring. Zo hebben we onze eigen toversteen gemaakt, 

een muisje uit klei en verschillende soorten stenen waargenomen. Maar het allerleukste 

vonden we toch het maken van een lekker muisje met smeerkaas en groentjes. Dat mochten 

we daarna gezellig samen opeten als aperitiefhapje!  Na de krokusvakantie starten wij met 

het thema ‘Van geluid tot muziek!’. Graag willen wij via deze weg nogmaals een warme 

oproep doen om spullen/muziekinstrumenten mee te brengen naar de klas, zodat we ons 

thema nog meer kunnen verrijken.  

K3: Ballonnen, slingers, maskers, verkleden, … Het feest kan niet meer stuk. Lekkere 

pannenkoeken, smullen maar. Alleen nog de stoet op vrijdag en we waren klaar.  

 L1: Er staan foto’s op de website van onze keuze-activiteiten. De kinderen bouwen heel 

graag met de “Kapla blokken”, echte architecten in spé! Tijdens de vakantie, we vallen in 

herhaling maar het blijft heel belangrijk, af en toe lezen en de splitsingen oefenen tot 10. Er 

staan ook nieuwe oefeningen open op kweetet, dit kan een leuke afwisseling zijn.  Alle 

kinderen die boeken of andere documentatie hebben in verband met toepassingen van 

water mogen die na de vakantie meebrengen (water in huis, in de rivier, in de zee, … ). Op 

maandag 15/2 gaan we zwemmen, enkel de kinderen met een doktersbriefje zwemmen niet 

mee, de andere wel. Voor iedereen een leuke krokusvakantie gewenst. Veel spelen en goed 

uitrusten!  

L2: Warm of koud? Wij weten het precies… want we kunnen de thermometer aflezen!!! De 

tafels van 2; 10; 5; 4; 3 en 6 hebben we reeds gezien. Oefen deze heel goed in de vakantie 

want hierna doen we elke dag een tafeltoets.  

L3: Veel kinderen tonen belangstelling voor geschiedenis. In ons WO – thema “Vroeger is 

overal” kwam het verleden van Oostakker en WO I aan bod. Als herhalingsles deden we een 

quiz in de klas. Wie de meeste vredesduiven kon verzamelen, was de winnaar. De toets was 

moeilijk , maar jullie waren goed voorbereid. Proficiat! Vandaag krijgen de kinderen ook hun 
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zelfgemaakt kasteel of wapenschild mee naar huis. In de krokusvakantie zullen we tijd 

hebben om hiermee te spelen. Ridders en jonkvrouwen… veel plezier!  

L4: Als voorbereiding op de voordrachtwedstrijd dragen we ook in het4e leerjaar een gedicht 

voor. Wauw, wat een inzet! Elke klas koos ook een top 5. Ook de opstart voor onze 

spreekbeurt is begonnen: een dier kiezen, tekst maken, documentatie zoeken, … geen 

gemakkelijke klus. Vrijdag vieren we carnaval!  

L5: Het vijfde en zesde leerjaar is vorige maand op avonturenklas geweest in Durbuy. Toen 

we terugkwamen waren we moe, maar het was heel leuk. We hebben deze maand al veel 

geknutseld rond carnaval en de winter. Ook mochten we werken aan ons kunstwerk voor de 

voordrachtenwedstrijd. We hebben de hele week de move tegen pesten gedanst. Een heel 

leuk dansje! (Jutta en Talitha) 

L6: Het carnavalsfeest komt er aan op vrijdag. Het is namelijk zo dat we voor carnaval in het 

zesde leerjaar één bepaald thema kozen.  Dat thema is ‘seut en loser ‘. Iedereen van het 

zesde leerjaar  zal dus zijn/haar verkleedkledij en creativiteit moeten gebruiken.  Dat wordt 

vast lachen! Deze week is het ook ‘de week tegen pesten’.  Dus het zesde leerjaar heeft het 

dansje van Brullie (Ketnet) aan alle andere kinderen van de school aangeleerd.  We dansten 

elke dag tegen pesten. Donderdag was het ‘de dag tegen pesten’. Samen met andere 

scholen dansten we de pannen van het dak.  Wij gaan hier op school ons uiterste best doen 

om het pesten tegen de gaan. 

 

 


