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 Paasvakantie: van maandag 28 maart tot en met 10 

april  

 Donderdag 21 april: Sportdag 

 Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 april: GWP 2e 

graad 

 

 

 

Onze eerste technische dag werd een heus  

succes!  We werden als leerkrachtenteam  

bijgestaan door de leerkrachten en leerlingen  

van de twee middelbare scholen, KTA Merelbeke  

en KTA Groenkouter.  Maar ook de ouders  

toonden hun kunsten in techniek.  Iedereen  

werd die dag een echte techneut! We willen   Een extra nieuwsbrief met 

alle leerlingen en medewerkers van harte   meer sfeerbeelden volgt 

bedanken om deze dag te laten slagen!    na de vakantie!!!   

Op naar de volgende… 

 

   OPENDEURDAG   

Wanneer: Zaterdag 21 mei 2016  

Start: 14u00      

Open klassen vanaf 14u    

Optreden van de kinderen: 15u30  

BBQ vanaf 18u     

Meer info volgt na de paasvakantie   

 

      Nieuwsbrief 
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K0: Nu ons mandje gevuld werd door de Paashaas kijken we uit naar een 

deugddoende vakantie. Na de vakantie maken we van jullie kinderen echte 

muzikanten. Boekjes in verband met ons thema en instrumenten zijn steeds welkom. 

Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s vrienden muzikanten verwelkomen we met open 

armen. 

K1: Tok tok tok, ik ben een kip… ik leg veel eitjes wip wip wip . Wat was het leuk om over de kip en 

haar kuikentjes te leren. Nu 2 weekjes vakantie om goed uit te rusten en daarna vliegen we er terug 

in met het thema “lente”. Prettige vakantie!  

K2: De paashaas is bijna in het land, maar gelukkig staan wij klaar met onze mooie paasmand! Deze 

konden we vandaag direct gebruiken om onze vondst in te stoppen na de eierenzoektocht: lekkere 

chocolade eieren! We hebben ook mogen proeven van gekookte eieren, geroerde eieren, 

spiegeleieren, … We hebben onze eieren zelfs gekleurd met speciale verf! Als afsluiter van ons thema 

genoten we samen met de derde kleuterklas van een heerlijke paasbrunch. En  nu… genieten van de 

vakantie! 

K3: Tijdens de technische dag mochten we al eens meespelen op de speelplaats van het lager. Ook 

tijdens de workshops werkten we samen met de leerlingen van het 1e leerjaar. We vonden het super 

tof! Nu allemaal genieten van een ontspannende paasvakantie! 

L1: Bedankt aan alle kinderen die iets meebrachten in verband met ons thema “Pasen”. Sommige 

kinderen speelden zelf paashaas in de klas. Ons volgende thema is “communicatie en media”. 

Boeken, kranten, tijdschriften, oude telefoons, gsm’s, computers, … alles is welkom in de klas. Ga ook 

zeker eens op zoek naar je lievelingsboek (strip, leesboek, prentenboek, … ). Tijdens de vakantie 

regelmatig lezen, kijk de brievenmap na, turnkledij wassen, veel spelen en uitrusten!!!   

L2: De voorbije weken hebben we heel hard gewerkt. We mochten die “zware weken” afsluiten met 

een hele leuke technische dag! Vandaag vonden we nog een heel lekkere verrassing in ons 

paasmandje! Vergeet in de vakantie niet om de tafels te oefenen en te lezen… maar vooral ook veel 

te spelen en plezier te maken!  

L3: We sluiten deze week af met een paasontbijt in de klas. Alle kinderen hadden deze week een keel 

speciaal leesboek mee naar huis. Elke dag leerden we een gerecht maken. We hadden lees- , kook – 

en smulplezier! En nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie!  

L4: We zijn tevreden over de algemene inzet en medewerking in de klas.  De kinderen hebben reeds 

kennis gemaakt met de nieuwe leerstof en gaan deze in de laatste rechte lijn van het 

schooljaar automatiseren.  Om mee te zijn met de les en de leerstof zullen sommigen een versnelling 

hoger moeten schakelen, maar nu eerst genieten van de welverdiende paasvakantie. 

L5: Deze maand hebben we veel geknutseld. We hebben een enorm grote slang gemaakt en 

vogeltjes om de lente te introduceren. Ook zijn we gestart met een muzische koffer. Daarin zit Chico. 

Die geeft ons opdrachten. Als we een opdracht goed uitvoeren,  krijgen we een tip om de schat te 

zoeken. Het was een leuke maand, we hebben weer veel bijgeleerd!  

L6: Op 20 maart is de lente begonnen, en dus is de paasvakantie  in zicht. Donderdag 24 maart werd 

er een technische dag op onze school georganiseerd. De leerkrachten en leerlingen van KTA 

Groenkouter kwamen workshops  geven aan het 4de, 5de en 6de ljr. Sommige ouders gaven ook een 

zeer leuke workshop: vb. werken met lampen, werken met een fiets en naaien. Het was SUPERleuk. 

Fijne lente groetjes van  Chloe en Jana G. 


