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 Zaterdag 4 juni: Eerste communie 

 Vrijdag 24 juni 18u: proclamatie K3  

 Dinsdag 28 juni 16u: Oudercontact lager en kleuter 

 Woensdag 29 juni 18u: Proclamatie L6  

 Donderdag 30 juni: Vakantie start om 12u (opvang 

voorzien tot 18u)  

 

 

 

 

Door de massale opkomst, alle helpende handen, de 

geweldige optredens en het lekker weer en eten kunnen we 

spreken van een meer dan geslaagd schoolfeest/festival!!!  

Door de nakende verhuis naar de nieuwbouw zijn wij 

op zoek naar kartonnen dozen om onze schoolspullen in 

te steken. Indien u ons kan helpen, mag je deze binnenbrengen  

op het secretariaat. Dank u bij voorbaat! 

 

 

 

K0: Ons thema muziek hebben we zaterdag afgesloten met een heus optreden op het schoolfeest. 

Stilaan komt de zomervakantie in zicht en ons volgend thema is dan ook “Jules gaat op vakantie”. 

Indien u zonnehoedjes, zonnebrillen of andere voorwerpen in het thema heeft, mag u dit meegeven. 

Zonnige groeten van juf Vanessa en Juf Evie! 

K1: “Visje visje zwem omhoog, visje visje zwem omlaag, visje visje zwem naar mij, visje visje je maakt 

me blij!” Ons thema slaat al goed aan. We kennen al heel veel dieren die in de oceaan wonen en 

zwemmen . Binnenkort starten we met ons cadeautje voor papa, maar we vertellen nog niks …  

shhhhttttt!! 

 

K2: Op 12 mei gingen we met z’n allen op uitstap naar Boudewijnpark. Daar hebben we genoten van 

de grote speeltuin en het prachtige weer! Ook zagen we enkele shows van bv. de zeeleeuwen en 
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zeehonden. Op het einde van de dag gingen we kijken naar de dolfijnenshow. Daar mochten we 

meevieren met  de vijftigste verjaardag van de oudste dolfijn Puk. Als verwerking hebben we in de 

klas een prachtig kunstwerk gemaakt voor Puk. Wie wil,  kan eens een kijkje nemen op de 

facebookpagina van het Boudewijnpark en op de website van de schoolfoto’s. Met dit werkje zullen 

we ook deelnemen aan de schoolwedstrijd van prinses Arabella. 

K3: Vele kleuters vertellen dat de papa’s nu veel in de tuin werken en dat ze soms mogen helpen. 

Omdat ze dit leuk vinden,  brengen we dit thema naar de klas. Wie dingen heeft rond dit thema mag 

deze meebrengen. Eveneens melden we kort dat er nog fijne activiteiten, zoals de schoolreis,  

volgen!  

L1: Wat hebben de kinderen goed gedanst op de opendeurdag! Ze maakten er een spetterend 

festival van! We zijn gestart met de herhalingen voor de toetsenperiode. De kinderen moeten thuis 

niets voorbereiden, maar het blijft belangrijk om dagelijks te lezen. Niet vergeten: op maandag 6juni 

gaan we voor de laatste keer zwemmen. 

L2: De zeeklassen zijn ondertussen achter de rug. Het was superleuk! We hadden alleen maar flinke 

kinderen mee, en dat maakte het dubbel zo plezant. Als je nog even wil nagenieten dan kan je 

binnenkort het filmpje van de zeeklassen op de website van de school bewonderen. Vorige week 

toonden we ons danstalent tijdens de opendeurdag. Jullie hebben dat allemaal supergoed gedaan! 

We zijn trots op jullie! In de klas zijn we gestart met een grondige herhaling van alle leerstof van het 

2e leerjaar, zodat we in juni goed voorbereid enkele toetsen kunnen maken. Voor een 

knutselactiviteit zijn we nog op zoek naar moeren, bouten en haken (zonder scherpe punt). Ga dus 

even op zoek tussen het werkmateriaal van mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, … en breng maar 

mee naar de klas.  

L3: In de lessen WO leren we werken in de tuin. Vorige donderdag gingen we op bezoek naar de tuin 

van Kina. Kina staat voor kinderen en natuur. De lentespeurtocht in de binnentuin was een succes. In 

de serre leerden we ook stekjes nemen van kamerplanten. Veel kinderen kregen lentekriebels en 

experimenteren met zaaien en planten in potjes. De begeleiders waren zeer enthousiast over onze 

kinderen. In juni zijn we uitgenodigd in de tuin van Kina voor een stuifmeelrace. Een proefproject 

voor leergierige kinderen. Op de website kan je foto’s van onze uitstap bekijken.  

L4: Na onze zeer geslaagde ponyklas werkten we de leerstof af van onze GWP-bundel en startten we 

een nieuw W.O.-natuurthema i.v.m. ‘biotoop de berm’ op. De komende weken speurneuzen we naar 

de fauna en flora van dit stukje natuur.  De wiskunde- en taalleerstof wordt nu grondig herhaald, 

zodat we binnen een week kunnen starten met de eerste toetsen. Onze volle aandacht en inzet zal 

nodig zijn om nadien een mooi rapport te kunnen voorleggen.  Ondertussen genieten we nog wat na 

van een toffe act op de opendeurdag. Laura Tesoro’s hit “What’s the pressure” bezorgde de 

vierdeklassers leuke, muzikale dansmomenten. We hopen dat de aanwezigen er ook van genoten 

hebben. 

L5: Het schoolfeest was een groot succes. We genoten ervan om te schitteren op het podium. 

Nu komt er een drukke periode aan. De leerstof wordt herhaald en de toetsen zijn in aantocht. 

Tussendoor zullen we ons van onze creatieve kant tonen en iets knutselen voor vaderdag.  

L6: De opendeurdag was een groot succes. De dansjes en de liedjes  waren super leuk! De ouderraad 

zorgde voor de hapjes en de drankjes . De BBQ  was geslaagd !!! De toetsen komen er aan, maar niet 

gevreesd . Blijf gewoon lachen of je bent er geweest  (Noor en Selin)  

 


