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 Maandag 3 oktober facultatieve vrije dag  

(betalende opvang mogelijk) 

 Woensdag 5 oktober, DAG VAN DE LEERKRACHT!  

 Zaterdag 8 oktober JAARLIJKSE FIETSTOCHT 

 Woensdag 12 oktober pedagogische studiedag 

(betalende opvang mogelijk)  

  Dinsdag 18 oktober Muzische dag! 

 Woensdag 26 oktober grootouderfeest (info volgt) 

 Donderdag 27 oktober oudercontact lager 

                                                                                                                                    

ZATERDAG 8 OKTOBER JAARLIJKSE FIETSTOCHT! 

INSCHRIJVEN KAN NOG TOT DINSDAG 4 OKTOBER! 

 

    

 

Jong en oud, groot en klein, we doen allemaal  
samen ons best om gezond te eten op school. 
’s Morgens brengen we fruit  
of groenten mee, in de namiddag kan een  
koekje ZONDER chocolade!  

 

We doen ons best om betalingen zo veel mogelijk via de 
  maandelijkse factuur te laten doorgaan. Dit is echter om  

   technische redenen niet altijd mogelijk, dus er zal af en toe    
 nog cash geld moeten meegegeven worden aan de kinderen. We raden 

aan om cash geld in gesloten omslag mee te geven met daarop het bedrag 
en het ‘doel’.  

Mogen we vragen om niet te fietsen of te ‘steppen’ op het 
schoolterrein. Dit voor de veiligheid van iedereen! 

      Nieuwsbrief 

30 spe 
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K0, Julesklassen 
Ons thema “Jules gaat naar school” loopt op zijn einde. Onze peuters zijn het ondertussen al 
gewoon in hun klasje. 
We kijken uit naar de verjaardag van Jules, onze klaspop! We vieren dit met een reuze 
verjaardagsfeest op donderdag 13 oktober!  
Wist je dat Jules ook van verjaardagkaartjes en geschenkjes houdt? 

K1                                                           
Je hebt dikke en dunne konijnen, slimme en minder snuggere, leuke konijnen en saaie… 
Maar iedereen is anders en dat is net zo fijn !  
We leerden lieve Rikki  en al zijn vriendjes kennen. We knutselden een mooie konijnenkroon 
en proefden het favoriete hapje van Rikki, een wortel, waar we mee mochten stempelen, 
gek hé! 
Het is superfijn in onze nieuwe klas… Volgende week starten we met ons nieuw thema: ‘Rikki 
in de herfst’.  

K2 

We hebben de voorbije weken veel opdrachten uitgevoerd voor onze klaspop Pompom. Hij 

was blij met de tekeningen, de liedjes en de klasschilderijen. We worden zeker dikke 

vrienden van Pompom! De dagkalender, de weer- en weekkalender kunnen we nu al vlot 

gebruiken! 

K3 

De eerste foto’s staan op de website! Zo hebben jullie al een idee hoe het er in de klas aan 

toe gaat. Het thema dat we nu uitwerken gaat over techniek, uitvindingen, gereedschap,..  

Wie thuis iets heeft rond dit thema mag dit meegeven aan zijn kind (vergeet de naam van je 

kind er niet op te zetten). Bedankt! 

L1 
Op 28/9 stonden we in de krant! Jullie kunnen allemaal stemmen op L1A, L1B of L1C! Geef 
dit door aan familie en vrienden! 
We leren al veel verschillende woorden en we maken ook al zinnen. 
Het is heel belangrijk om elke dag 10 min. hardop te lezen thuis. Mama, papa, grote broer of 
zus, kunnen jullie luisteren wanneer er hardop gelezen wordt? 
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Vergeten jullie niet dat we elke dag om 10 uur fruit of groenten eten en een drankje drinken. 
Om 14u30 eten we een koekje zonder chocolade en mogen we nog een drankje drinken. 
Geef gerust ook een extra drankje mee voor bij het lunchpakket in de refter. Bedankt! 

L2 

Het gaat goed vooruit in het tweede leerjaar. Ons eerste rekenboek is bijna afgewerkt. We 

starten heel binnenkort met de nieuwe leerstof. Spannend wordt dat !  

Voor Nederlands leerden we al over klinkers, medeklinkers en woordsoorten. In 

wereldoriëntatie maakten we een maquette en een plattegrond van onze klas.  

We hebben ook reeds onze zwemkunsten mogen bovenhalen. Dat was leuk!  

Aan de mama's en de papa's : Het blijft belangrijk om in het tweede leerjaar elke dag thuis 

minstens 10 minuutjes te lezen. Houden jullie dit even in het oog?  

Ook willen we nog eens vragen om elke dag de agenda te bekijken en te ondertekenen. 

Alvast bedankt voor de medewerking.  

L3B 
Beste ouders, 
We hebben een creatieve juf (Sabine). Ze heeft leuke ideeën en keramieken vindt ze tof. Ze 
kan grappig zijn, maar ook heel boos. We komen allemaal graag naar school. We wisselen 
dinsdag namiddag van klas A en B. Na nieuwjaar moeten we de tafels heel vlot kennen. We 
hebben dus nog veel werk voor de boeg.  
Groetjes, de kids van L3B 
 
L3A 
In onze klas zitten er 9 meisjes en 12 jongens. (Isis) 
We hebben twee leuke juffen. (Dylano) 
Mijn beste vrienden zitten in onze klas. (Kilian) 
We hebben ook broers en zussen in het derde leerjaar. (Elano) 
Mijn school is een nieuwbouw. (Iliano) 
Ik ben hier ook splinternieuw. (Prasan) 
Elke dag beginnen we met rekenen. (Ignace) 
Alles is nieuw, zeer leuk! (Efe) 
Voor het raam zien we telkens een kraan, maar straks zijn de werken gedaan! 
 

L4 

De meeste vierdeklassers doen flink hun best om de afspraken van het 4de lj. te respecteren. 
Maar er zijn nog een aantal kinderen die regelmatig niet in orde zijn met taken en 
opdrachten.  ‘Altijd goed de agenda gebruiken’   moeten zij nog leren.  
Volgende week starten we in de W.O.-lessen met thema 2 (i.v.m. onze en andere 
gemeenten, soorten wegen, kaartlezen…). Afwachten of de toets van thema 1 goed was. Als 
we genoeg studeerden en in de les goed opletten , dan behalen we waarschijnlijk wel goede 
punten.  
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Ondertussen vierden we in L4B ook juf Truus haar verjaardag en de geboorte van haar 
kleindochtertje Alice. Ook juf Jacqueline (L4A) werd in september een jaartje ouder.  
 
L5 

Het schooljaar is reeds een maand bezig. We hebben al veel geleerd. 

De lesjes Frans zijn heel leuk maar soms ook wel een beetje moeilijk. 

We leerden de werkwoorden être en aller.  

We gingen ook een eerste keer zwemmen, we kijken al uit naar de volgende zwemles. 

Volgende week hebben we onze eerste toets van W.O. Zal het moeilijk zijn? 

 

L6 

Het is heel leuk in het zesde. We lachen en leren veel. Het is ook leuk dat de twee klassen 

voor wiskunde en Frans gemengd zijn. We praten ook veel meer met elkaar dan vorig jaar. 

We hebben ook al veel knutselactiviteiten gedaan. We maakten een bloem met ons handje 

van papier. We hebben een 2D-tekening gemaakt alsof we in een diepe put vallen. We 

maakten ook een bladwijzer. Vorige week maakten we zelf een leuke rap. Het is dus heel erg 

leuk in het ZESDE!!!!! 

Groetjes vogelkrantauteurs Aroen en Eppo  

  

 


